KIVONAT
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13.-án (csütörtök) 14.00
órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (I.13.) CSKTH
Határozata
- KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0002 azonosító jelű „Csenger városban szennyvízközmű
építése” című projekt keretében a szennyvíztisztító hálózat kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntésről. A Képviselő-testület
A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0002 azonosító jelű „Csenger városban szennyvízközmű
építése” című projekt keretében szennyvízcsatorna hálózat létesítése, szennyvízcsatorna
rekonstrukciója és kiviteli terv készítése iránt közösségi eljárásrendben indított nyílt
közbeszerzési eljárás lezárásaként az eljárás eredményét – a lebonyolító közbeszerzési
tanácsadó és a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – az alábbiak szerint állapítja meg:
1) Megállapítja, hogy az eljárás eredményes.
2) A beérkezett négy érvényes ajánlat érdemi elbírálása alapján az összességében
legelőnyösebb bírálati szempont szerint az eljárás nyertesévé nyilvánítja a
ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
(3950 Sárospatak, Páncélhegy) ajánlatát nettó 1.304.980.000,-Ft+Áfa ajánlati árral,
összesen 94,05 pontszámmal.
3) Második legkedvezőbb ajánlattá nyilvánítja a „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. (4400
Nyíregyháza, Vécsey u. 21.) ajánlatát nettó 1.252.556.122,-Ft+ÁFA ajánlati árral,
összesen 92,50 pontszámmal.
4) További érvényes ajánlatot tett: a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. (1117
Budapest, Budafoki u. 72-74.) nettó 1.289.000.000,-Ft+ÁFA ajánlati árral, összesen
67,60 pontszámmal, valamint a COLAS-ALTERRA Építőipari Zrt. (1103 Budapest,
Sibrik Miklós u.30.) nettó 1.268.980.156,-Ft+ÁFA ajánlati árral, összesen 54,35
pontszámmal.
5) Érvénytelenné nyilvánítja az alábbi ajánlatokat:
6) KE-2010. Szennyvízépítő Konzorcium (4400 Nyíregyháza, Bujtos u.14.) a
konzorcium vezetője KELET-ÚT Építőipari Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400
Nyíregyháza, Bujtos u.14.), a konzorcium tagja EuroAszfalt Kft. (2225 Üllő,
Zsaróka hegy 053/30 hrsz.) ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján,
mivel ajánlat egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívás és az ajánlati
dokumentáció előírásainak.
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7) Felhatalmazza PREKUB ÜGYVÉDI IRODA (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11.
fsz.1.) lebonyolítót a döntés alapján az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról”
elkészítésére, és az eredmény kihirdetésére.
8) Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A határozatot kapja:
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, Aljegyző – Helyben.
- Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Pénzügyi Osztálya – Helyben.

K.m.f.
Forján Zsolt sk
Polgármester

Dr. Simai Zoltán sk
Címzetes főjegyző
A kivonat hiteles:
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