Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
250-14/2022. ikt.sz.
14. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 10-én (pénteken)
délelőtt 9,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Fenyődi
Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Hiányzik 1 fő képviselő. Ő távolmaradását előre jelezte.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Ismertette a napirendi pontokat:
1.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második
része szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú
projekt közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásával kapcsolatban
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1.napirendi pont: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Második része szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú
projekt közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásával kapcsolatban
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján
„Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása”
KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszának lezárásával kapcsolatban.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” tárgyú KEHOP-2-2.4-15-2015-00003 azonosító
számú projekttel” kapcsolatban a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásával
kapcsolatosan az alkalmas és érvényes részvételre jelentkezőkről a Bíráló Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testületnek szükséges egy döntést hozni.
Az előterjesztés mellékleteként megküldöm azokat az előzetes anyagot, amelyek alátámasztják
a döntés meghozatalának szükségességét.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki egyetért a „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása
és
szennyvíztisztítása”
KEHOP-2.2.4-15-2015-00003
azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásával, az
előterjesztés szerinti határozat meghozatalával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2022. (VI.10.) Képviselő-testületi határozat
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második része
szerint, a Kbt. 82. § (1) alapján „Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” KEHOP-2.2.4-15-2015-00003
azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásával
kapcsolatban
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a bíráló bizottság alábbi
javaslataival
Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók:
1.sz. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
1016 Budapest, Mészáros Utca 13.
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett.
2.sz. ALISCA BAU Építőpari Zrt. (vezető ajánlattevő)
7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett.
3.sz. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
8086 Felcsút, Fő utca 65.
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett.
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4.sz. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (vezető ajánlattevő)
Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő)
2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett.
5.sz. Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
1113 Budapest, Bocskai út 73.
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett.
6.sz. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Indokolás: A részvételre jelentkező érvényes részvételi jelentkezést nyújtott be, a jelentkezés
megfelel a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
feltételeknek, az igazolási kötelezettségnek határidőben és megfelelő módon eleget tett.
Alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók:
1.sz. Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető
ajánlattevő)
4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla utca 14.
Részvételre jelentkező által benyújtott jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d)
pontja alapján („d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a
követelményeknek való megfelelést;”) és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján („e) egyéb
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;”)
Indokolás:
A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti érvénytelenség:
Ajánlatkérő 2022. március 10. napján a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően részvételre
jelentkezőt felhívta a kizáró okok, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt
alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására (melynek részvételre
jelentkező határidőben nem tett eleget).
„Előírás 1./ A részvételi felhívás III.1.1) pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő(AK) a
Kbt. 69.§ (4) bek alapján a részvételi szakasz eredményéről szóló döntés meghozatala előtt
valamennyi RJ-t felhívja a felhívja a kizáró okokkal és az alkalmassági kritériumokkal
kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott RJ-knek az
alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Mo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8.§ szerint
kell igazolni. Nem Mo-n letelepedett RJ-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.(X.30.)
Korm.rendelet 10.§ szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a
321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók.
Kérjük részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be nyilatkozatát a kizáró okok hatálya alatt nem
állásról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése tekintetében (nem természetes személy gazdasági
szereplő esetén) - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve (a
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korábban rendelkezésre bocsátott részvételi dokumentációban szereplő dokumentum
benyújtásával)!
Előírás 2./A részvételi felhívás III.1.2) pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő (AK) a Kbt.
69. § (4) bekezdése alapján a részvételi szakasz lezárását megelőzően valamennyi részvételre
jelentkezőt felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Kérjük részvételre jelentkezőt, hogy a részvételi felhívás III.1.2) pontjának megfelelően
igazolja alkalmasságát a P.1. alkalmassági követelmény tekintetében.
Előírás 3./ A részvételi felhívás III.1.3) pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő (AK) a Kbt.
69. § (4) bekezdése alapján a részvételi szakasz lezárását megelőzően valamennyi részvételre
jelentkezőt felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Kérjük részvételre jelentkezőt, hogy a részvételi felhívás III.1.3) pontjának megfelelően
igazolja alkalmasságát az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében a korábban
rendelkezésre bocsátott részvételi dokumentációban szereplő dokumentum benyújtásával.”
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség:
Ajánlatkérő 2022. május 17. és május 19. napján hiánypótlás, felvilágosítás kérésre szólította
fel részvételre jelentkezőt „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalommal” kapcsolatban. Részvételre jelentkező a 2022. május 17. napján megküldött
felvilágosítás kérésnek határidőben nem tett eleget.
2.sz. OMS Hungária Kft. (vezető ajánlattevő)
2890 Tata, Bacsó Béla út 37.
Részvételre jelentkező által benyújtott jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján („e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit;”)
Indokolás:
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség:
Ajánlatkérő 2022. május 17. és május 19. napján hiánypótlás, felvilágosítás kérésre szólította
fel részvételre jelentkezőt „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalommal” kapcsolatban. Részvételre jelentkező a 2022. május 17. napján megküldött
felvilágosítás kérésnek határidőben nem tett eleget.
3.sz. Nyír-Közmű Építőipari és Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő)
4552 Napkor, Füveskert út 3.
Részvételre jelentkező által benyújtott jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján („e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai
követelményeit;”)
Indokolás:
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenség:
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Ajánlatkérő 2022. május 17. és május 19. napján hiánypótlás, felvilágosítás kérésre szólította
fel részvételre jelentkezőt „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti
tilalommal” kapcsolatban. Részvételre jelentkező a 2022. május 17. napján megküldött
felvilágosítás kérésnek határidőben nem tett eleget.
Az ajánlattételi felhívás a folyamatban épített ellenőrzés végző ME KFF jóváhagyását
követően az alábbi részvételre jelentkezők részére kerüljön megküldésre:
1.sz. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
1016 Budapest, Mészáros Utca 13.
2.sz. ALISCA BAU Építőpari Zrt. (vezető ajánlattevő)
7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.
3sz. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
8086 Felcsút, Fő utca 65.
4.sz. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (vezető ajánlattevő)
Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő)
2040 Budaörs, Szabadság út 301.
5.sz. Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
1113 Budapest, Bocskai út 73.
6.sz. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesül: Galambos István Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere
Csordás László Kertészsziget Község Önkormányzat polgármestere
Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 10,00 órakor
bezárta.
kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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