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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

 

Az előkészítésben közreműködött:  

Szászi Tamás osztályvezető 

 

Előterjesztés  

a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2018 (XII.13.) ÖKT sz. határozatában 

úgy döntött, hogy Aszód, Déli-terület felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek 

fejlesztésével indulni kíván a PM_ CSAPVÍZGAZD_2018 pályázaton. 

 

A pályázatra a MÉR Ipari és Szolgáltató Kft. által készített 213/17-V számú „Aszód, déli 

iparterület út csapadékvíz elvezetési terve” című tervdokumentációval valamint az ennek a 

kiegészítését tartalmazó 12/CS-2018. számú „Aszód déli terület csapadékvíz elvezetése” című 

tervdokumentációval pályázott. 

 

A Magyar Államkincstár 2019. szeptember 16-i keltezésű, BMP-ÁPI/2503-4/2019 

ügyiratszámú levelében tájékoztatta Aszód Város Önkormányzatát, hogy a benyújtott 

PM_CSAPVIZGAZD_2018/62 számú pályázata támogatást nyert. 

 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján az 57/2020 (IV.27.) 

ÖKT. sz. határozatában döntött a közbeszerzés megindításáról, a 71/2020. (V.27.) ÖKT. sz. 

határozatában pedig a közbeszerzési bíráló bizottság kijelöléséről. 

Közbeszerzésre 3 érvényes ajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

- MGT Kft. (2173 Kartal, Rákóczi u. 2.) 

o Nettó ajánlati ár: 147.540.875 Ft 

o Hátrányos helyzetű munkavállaló: 3 fő 

o Többlet jótállás vállalása: 12 hónap 

 

- ATLASZ-CONTRACT Kft. (5137 Jászkisér, Kittenberger utca 11.) 

o Nettó ajánlati ár: 183.894.258 Ft 

o Hátrányos helyzetű munkavállaló: 3 fő 

o Többlet jótállás vállalása: 12 hónap 

 

- Pulzus + Közműépítő Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 4.) 

o Ajánlati ár: 232.891.563 Ft 

o Hátrányos helyzetű munkavállaló: 3 fő 

o Többlet jótállás vállalása: 12 hónap 

Az ajánlatokról készült bíráló bizottsági jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. 
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Hivatkozással a veszélyhelyzetre, állásfoglalást kértünk a Pest Megyei Kormányhivataltól 

valamint a Közbeszerzési Hatóságtól  a tekintetben, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése 

alapján alapuló felhatalmazással élve a polgármester jogszerűen dönthet-e a közbeszerzési 

eljárásban a kivitelező kiválasztásáráról. Mindkét hatóság megerősítette, hogy a kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel a polgármester 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján 

jogosult kiválasztani a kivitelezőt. 

Az ajánlatok elbírálását áttekintve megállapítottuk, hogy a kivitelezéshez az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló  2/2020. (II.27.) számú rendelet14. mellékben jóváhagyott 

összegen túl többlet forrást nem szükséges bevonni. 

 

Határozati javaslat 

Aszód város Önkormányzat …/2020. (VI.   .) határozata 

a PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal és 

Közbeszerzési Hatóság állásfoglalására - Aszód Város Polgármestere, mint ajánlatkérő 

nevében döntéshozatalra jogosult személy a „PM_CSAPVIZGAZD_2018 pályázat Aszód, Déli-

iparterület csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztése” projekt közbeszerzésével 

kapcsolatban a következő eljárást lezáró döntéseket hozom: 

 
1. Közbeszerzési eljárás eredményessége vonatkozásában: 
 
A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítom. 
 
2. Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője vonatkozásában: 
 
A közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevőnek nyilvánítom az alábbi 
ajánlattevőt: 
 
Név: MGT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2173 Kartal Rákóczi utca 2. 
 
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: 

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 147.540.875,- HUF 

Hátrányos helyzetű személy alkalmazása  
(minimum 0 fő, maximum 3 fő) 

3 fő  

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 
időtartam felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 

12 hónap 

 
Fent megjelölt ajánlattevővel a szerződés az ajánlatában foglalt feltételek és a Kbt. 

szerint megköthető. 

 

Felelős:  Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján 
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Határidő: 2020.06.30. 

 

 

 

Aszód, 2020. június 12. 

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

 

 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 

 

 




















