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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 11-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

1.  Előterjesztés 1. rész: Pilisszentlászló felszíni csapadékvíz elvezetés I. ütem; 2. rész: 

Pilisszentlászló 380 hrsz-on érintett Apátkúti patak rekonstrukció tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezárásáról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

           

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2020. (IX.11.) Kt. sz. határozata: 

 

 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EKR000810342020 számú, 

2020. augusztus 10-én megküldött ajánlattételi felhívással induló, 1. rész: Pilisszentlászló 

felszíni csapadékvíz elvezetés I. ütem, 2. rész: Pilisszentlászló 380 hrsz-on érintett Apátkúti 

patak rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést az alábbiak 

szerint hozza meg: 

1. az eljárás mindkét részben eredményes; 

2. a nyertes ajánlattevő:  

1. rész: 

Ajánlattevő neve: Pilis 2003 Kft. 

Székhelye: 2009 Pilisszentlászló Kékes utca 4. 

Adószám: 13188337-2-13. 

Alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. 

Vállalkozói díj 1. rész nettó 58 086 804 Ft 

Felhívás III.1.3. M/2. pont szerinti szakember alkalmassági követelmény feletti 

többlet MV-VZ 

felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve): 24 

Jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 

számítva, naptári 

hónapokban megadva 1. rész (36 és 60 hónap között értékelve, 36 alatt érvénytelen): 

60 

Az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes 

ajánlat. 

2. rész 

Ajánlattevő neve: Pilis 2003 Kft. 

Székhelye: 2009 Pilisszentlászló Kékes utca 4. 

Adószám: 13188337-2-13. 

Alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta. 

Vállalkozói díj 2. rész nettó 19 824 304 Ft 

Felhívás III.1.3. M/2. pont szerinti szakember alkalmassági követelmény feletti 

többlet MV-VZ 

felelős műszaki vezetői tapasztalata hónapokban (0 és 24 hónap között értékelve): 24 

Jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 

számítva, naptári 

hónapokban megadva 2. rész (36 és 60 hónap között értékelve, 36 alatt érvénytelen): 

60 

Az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes 
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ajánlat. 

3. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot 

követően a közbeszerzési szerződés megkötésére; 

4. az ellenszolgáltatáshoz szükséges további 147 108 Ft összeg elsődlegesen a 

PM_CSAPVIZGAZD_2017/12 számú    támogatási szerződés szerint megítélt 

támogatási összeg terhére belső átcsoportosítással, másodlagosan az önkormányzat 

2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítandó. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:   azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Aljegyző 

 

 

K. m. f. 

 

 Tóth Attila s. k. dr. Schramm Gábor s. k. 

 polgármester jegyző 

 
 

Kapják: 

1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Aljegyző - intézkedésre 

3. Pénzügyi iroda – intézkedésre 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2020. szeptember 14. 

 

dr. Bartha Enikő 

aljegyző 


