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Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 

162/2020. (XI.25.) sz. határozata: 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva a Közbeszerzési Értesítő 2020. szeptember 22-i 
számában 17035/2020 számon megjelent ajánlati felhívással indult „Belvárosi csapadékvíz 
elvezetés kivitelezés” tárgyú nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntést 
hozza: 
 

1. az eljárás eredményes; 
2. a 4-ÉPV Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2534 Tát, Törökvész 

utca 29.) 2020. november 19-én visszavonta ajánlatát, ezért ajánlata a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen; 

3. a Colas Alterra Építőipari Zrt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.) ajánlata 
érvényes és az eljárás nyertese, az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei: 
Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft: 526 200 168 
Felhívás III.1.3. M/2. a) pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum 
követelmény feletti többlet MV-VZ vagy egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata naptári hónapokban: 24 
Felhívás III.1.3. M/2. b) pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum 
követelmény feletti többlet MV-KÉ vagy egyenértékű felelős műszaki vezetői 
tapasztalata naptári hónapokban: 24 
Jótállás időtartama az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 
számítva, naptári hónapokban megadva: 60; 

4. az Ékisz Építőipari Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) ajánlatának 
bírálatára az ajánlatok értékelését követően az értékelési sorrendben elfoglalt harmadik 
helyére tekintettel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján nem került sor; 

5. a közbeszerzés ellenszolgáltatásának előirányzatát az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja; 

6. az Önkormányzat 2021. évi költségvetése egyensúlyának megteremtése érdekében 
- Bükköspart 36. szám alatti 1041 hrsz-ú, orvosi rendelő és udvar megnevezésű, 3483 
m2 területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú (Régi Egészségház) ingatlan,  
- Bogdányi u. 13. szám alatti, 1879 hrsz-ú, kivett áruház és udvar megnevezésű, 422 m2 
területű, 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan,  
- Kőzúzó u. 6. szám alatti, 472 hrsz-ú, beépített terület megnevezésű, 1627 m2 területű, 
Társasházi ingatlan értékesítését tervezi, illetve 
- Kormány engedélyhez kötött hosszú lejáratú hitelfelvételt kezdeményez; 
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7. az eljárás eredménye kihirdethető, a közbeszerzési szerződést a szerződéskötési 
moratóriumot követően megköti. 

 
Felelős:     Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
 
 
 
 
 
  Fülöp Zsolt s. k.  
                 polgármester 
 
 
 
 
 
 
Kapja: 
1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár 
2. A Képviselő-testület tagjai 
3. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, pályázati ügyintéző – intézkedésre 
4. Pénzügyi irodavezető - intézkedésre 
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