
Budakalász Város Polgármestere 
 

      106/2015.(VI.25.) számú előterjesztés 
 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2015. június 25.-ei rendkívüli ülésére 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Prekobrdo lakópark ivóvízellátása és szennyvízcsatornázása” című 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Készítette:   Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
 
 
Egyeztetve:   Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő  
  dr. Udvarhelyi István  jegyző 
    Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
 
 
Ellenőrizte:   dr. Papp Judit  aljegyző 
    
   

 
Tárgyalja: Pénzügyi és vagyonhasznosítási Bizottság 

 
 
 
 

 
 

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 22. § (5) bekezdése szerint név 
szerint szavaz. 

 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat a „Prekobrdo lakópark ivóvízellátása és 
szennyvízcsatornázása” című közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  és a Prekobrdo Viziközmű Társulat 
(VKT) között megállapodás született arról, hogy a VKT finanszírozásával az Önkormányzat 
valósítja meg a Prekobrdo településrész rendezett részén az ivóvíz, valamint a 
csatornahálózatot. Mivel a beruházás becsült értéke meghaladta a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) által meghatározott értékhatárt, az Önkormányzat elindította a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. 
A létesítmények tervezője tervezői költségbecslést készített, amelyben meghatározásra 
került az épület és a park megvalósításának összköltsége. A költségvetésben szereplő összeg 
alapján az Önkormányzat a kivitelezésre a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított.  

 
Az ajánlattételi határidőben három ajánlat érkezett. 
 

1. ajánlattevő: Nógrádi és Társa Kft. 
2600 Vác, Alsó u. 50. 
48.854.000 Ft+ÁFA 

 
2. ajánlattevő: WIZLER-AQUA Kft. 
 2682 Püspökhatvan, Váci u. 12. 

61.556.040 Ft+ÁFA 
 

3. ajánlattevő : AQUA-PILON Kft. 
 2600 Vác, Piarista u. 8. 

60.090.420 Ft+ÁFA 
 

Az eljárás során hiánypótlásra került sor. A Kbt. 98. § (2) bekezdés szerinti első bírálat alapján 
mindhárom ajánlattevő részt vehetett az eljárás további szakaszában. 
 
A tárgyaláson kizárólag a Nógrádi és Társa Kft. képviselője vett részt. A beszerzés részét 
képező vállalkozási szerződés tartalmát az ajánlatkérő a tárgyaláson kis mértékben, a 
beszerzés lényeges elemeit nem érintve módosította, pontosította, illetve a végső ajánlat 
megtételéhez részletesebb költségvetés beadását írta elő. A módosításokról szóló 
tájékoztatást és az árazatlan költségvetést az ajánlattevők a végső ajánlatuk megtételéhez 
megkapták.  
 
Az ajánlatok módosítására és a végleges ajánlatok megtételére 2015. június 24. 13 óráig volt 
lehetőség. 



A fenti határidőig egy ajánlattevő tett végső ajánlatot –mely megegyezett az eredeti 
ajánlatával - , az eredetileg ajánlatot tevő három gazdasági társaság közül a másik kettő 
végső ajánlat benyújtása nélkül az eredeti ajánlatát tartotta fent. 
 
Előzőek alapján a végleges ajánlatok az alábbiak: 
 

1. ajánlattevő: Nógrádi és Társa Kft. 
2600 Vác, Alsó u. 50. 
48.854.000 Ft+ÁFA 

 
2. ajánlattevő: WIZLER-AQUA Kft. 
 2682 Püspökhatvan, Váci u. 12. 

61.556.040 Ft+ÁFA 
 

3. ajánlattevő : AQUA-PILON Kft. 
 2600 Vác, Piarista u. 8. 

60.090.420 Ft+ÁFA 
 

Az ajánlattételi felhívás szerint a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás, ez alapján értékelte a Közbeszerzési Bíráló Bizottság az ajánlatokat, és e 
szerint tette meg javaslatát. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja a „Prekobrdo lakópark ivóvízellátása és szennyvízcsatornázása” címen kiírt 
közbeszerzési eljárást. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Prekobrdo lakópark 
ivóvízellátása és szennyvízcsatornázása” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Nógrádi 
és Társa Kft. (2600 Vác, Alsó u. 50.) az ajánlati ár 48.854.000 Ft+ÁFA , azaz nettó 
negyvennyolcmillió nyolcszázötvennégyezer forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2015. június 25.   

Rogán László polgármester 
 

 


