
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/224, 226, 233 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 
Ügyintéző:  

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról  
- A „Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásához kapcsolódó 

feladatok elvégzésére” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 
 

I. A lefolytatott közbeszerzési eljárás bemutatása: 

 
Közös Ajánlatkérők a megvalósítási megállapodásban foglaltaknak megfelelően az 

eljárást megindító felhívásban, hivatkozva a Kbt. 73.§ (6). bekezdése c.) pontjára 

közzétették a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely összeg a 3% tartalékkeret 

összegével együtt nettó 182 419 900,-HUF összeg, mely összeget az Euro Aszfalt 

Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és PENTA Általános Építőipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevők ajánlati ára nettó meghaladja.  

Az ajánlattételi határidőig 2 (kettő) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, az alábbiak 
szerint:  
 
1. Ajánlattevő: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Székhely: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753. 
Ajánlati ár: Nettó 247.629.816,-HUF 
Vállalt jótállási idő: 36 hónap 

Eljárás típusa: Kbt. Harmadik része, 115. § szerint, mivel az eljárás 
tárgya olyan építési beruházás, melynek becsült 
értéke nem éri el a háromszázmillió forintot 

Eljárás 
megindításának 
dátuma 

2017. augusztus 17. 

Ajánlatok bontásának 
ideje 2017. szeptember 18. 

Meghívott gazdasági 
szereplők száma 5 gazdasági szereplő 

Beérkezett ajánlatok 
száma 

Az ajánlattételi határidőig 2 ajánlattevőtől, 2 db 
ajánlat érkezett be. 



 
2. Ajánlattevő: PENTA Általános Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság   

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E 
Ajánlati ár: Nettó 258.794.662,-HUF 
Vállalt jótállási idő: 60 hónap 

 
(Az ajánlati ár a 3% tartalékkeretet magában foglalja.) 
 
A beérkezett ajánlati árak bemutatása: 

 
 

A Bíráló Bizottság javaslata, hogy a döntéshozó (FV Zrt Igazgatósága) a tárgyi 

közbeszerzési eljárást – a Kbt. 75. § (1). bekezdése b.) pontja alapján nyilvánítsa 

eredménytelenné, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az 
eljárásban. 
Indokolás: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, hivatkozva a Kbt. 73.§ (6). 

bekezdése c.) pontjára közzétette a rendelkezésre álló fedezet összegét, mely 

összeg a 3% tartalékkeret összegével együtt nettó 182 419 900,-HUF összeg, mely 

összeget az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és 

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevők ajánlati 

ára egyaránt meghaladta. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint a Kbt. 73. § 

(1). bekezdése e.) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 
amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 
nyilvánítani és az ajánlat ezen összeget meghaladja. Mivel két érvénytelen ajánlat 

érkezett be, az eljárás a Kbt. 75. § (1). bekezdése b.) pontja alapján 
eredménytelen. 
A szennyvíztisztító telep kapacitásának mennyiségi és a technológia minőségi 

fejlesztése továbbra is indokolt és szükségszerű, ezért javasoljuk a műszaki tartalom 

AJÁNLATA
 (3% tartalékerettel)

BECSÜLT ÉRTÉK ÉS 
FEDEZET (3% 
tartalékerettel)

SZÁZALÉKOS 
ELTÉRÉS

KÜLÖNBÖZET 
nettó HUF

1.

EuroAszfalt Építő 
és Szolgáltató 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

247 629 816 182 419 900 35,75% -65 209 916

2.
PENTA Általános 
Épitőipari Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság  

258 794 662 182 419 900 41,87% -76 374 762

AJÁNLATTEVŐ

BECSÜLT ÉRTÉK ÉS FEDEZET MÉRTÉKÉHEZ VALÓ VISZONYÍTÁS
KE-46/2017



 
és a pénzügyi keret felülvizsgálatát és ennek eredményeképpen üzemeltetővel 

közösen kialakított koncepció és felülvizsgált pénzügyi fedezet alapján az eljárás 

újraindítását, a megvalósítási megállapodás módosítását követően. 

 
II. Döntési javaslatok az eredménytelenül zárult közbeszerzést 

követően: 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. nevében Csörnyei Gábor üzemeltetési igazgató 2017. 
október 13. napján érkeztetett levelében (jelen előterjesztés mellékleteként csatolva) 
a következő lépések megtételére az alábbi két javaslatot tette: 
 

1) Változatlan feltételek mellett újbóli nyílt közbeszerzési eljárás megindítása; 
 

2) A műszaki tartalom módosítása és a beérkezett ajánlatok figyelembevételével 
az Önkormányzat részéről 45.000.000,- Ft fedezet emelés mellett akár a Kbt. 
szerinti 115. §, akár nyílt eljárás figyelembevételével újbóli közbeszerzés 
megindítása. 

 
Üzemeltetési igazgató Úr továbbá levelében fontosnak tartotta kiemelni, hogy „a 
szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége a tervezett 2000 m3/nap 
hidraulikai kapacitásának határán működik, miközben a biológiai terhelés a 
tervezett 10.000 LE (lakosegyenérték) helyett, jelenleg már, több, mint 17.000 
LE-re emelkedett. Ennek következtében az intenzifikálás által keletkező 10 % 
biológiai kapacitásbővítés további szennyvíz rákötéseket nem keletkeztet.” 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. fenti leveléből jól kiolvasható, hogy az intenzifikálással 
elérni kívánt 2.200 m3/nap hidraulikai kapacitásbővítés nem érhető el, ezért nem 
javasolom további a tárgybani közbeszerzési eljárás kiírását. 
 
Biatorbágy, 2017. október 13. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
     polgármester 

 
 

 

 

  



 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

…/2017. (X. 26.) határozata 

a Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról 
- A „Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásához kapcsolódó 

feladatok elvégzésére” kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján a tárgyi közbeszerzési 
eljárást – a Kbt. 75. § (1). bekezdése b.) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítja, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be az eljárásban; 
 

2) a közbeszerzési eljárás felülvizsgálatát követően tárgybani ismételt 
közbeszerzési eljárás kiírását nem támogatja, egyúttal a 2017. július 3. napján 
Felek között létrejött Megállapodást akként kívánja megszüntetni, hogy a 
Fővárosi Vízművek Zrt. az intenzifikálásra irányuló beruházás forrásaként 
megállapodásban vállalt nettó 77.269.209,- Ft összeget Biatorbágy Város 
Önkormányzata részére legkésőbb 2017. november 30. napjáig fizesse ki; 

 
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatának 

2017. évi költségvetésében a szennyvíztisztító telep intenzifikálására saját 
erőként elkülönített bruttó 140.208.878,- Ft összegből, valamint a jelen 
határozat 2) pontjában a Fővárosi Vízművek Zrt. által erre a célra átutalt 
összegből pályázati önerő alapot képezzen a Biatorbágy, Külterületi 
szennyvíztelep Rács- és homokfogó épület engedélyeztetett terveinek 
megvalósítására és az erre vonatkozó pályázati anyagot készítse elő. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
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