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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. április 24-én 
tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István,  
Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Viplak Tibor képviselı 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a képviselıket, az ülést 14.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 5 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Nyikos István és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy 
aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Elmondja, 
hogy az ülésnek egyetlen napirendi pontja van, melyet elfogadásra javasol. Napirendet 
módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  
 

1. Az „Enying Város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekt 
munkáihoz kapcsolódó mérnöki és mőszaki ellenıri 
tevékenység ellátása tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredménye 

 
  Elıadó: Méreg János  

          alpolgármester 
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1. Az „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” címő KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0006 projekt munkáihoz kapcsolódó mérnöki és mőszaki ellenıri 
tevékenység ellátása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye 

 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti, hogy az eseti bíráló bizottság a dokumentumok 
alapján úgy döntött, kettı érvényes ajánlattevı közül az ENYING 2012. Mérnöki 
Konzorciumot javasolja nyertesként kihirdetni. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki 
az eseti bíráló bizottság javaslatával, a melléklet szerinti határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
93/2012. (IV. 24.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy  
  
1. Az „Enying Város szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
projekt munkáihoz kapcsolódó mérnöki és mőszaki 
ellenıri tevékenység ellátása tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

  
2. Az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és 

Tervezı Kft. (1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6.), a 
Grontmij Canor Beruházó, Tervezı és Szolgáltató Kft. 
(1125 Budapest, Nógrádi u. 8.) és a BESZT Beruházó-
Szolgáltató-Tervezı Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) 
közös ajánlattevık (továbbiakban: ENYING 2012 Mérnök 
Konzorcium, 1054 Budapest, Nagysándor J. u. 6.) 
ajánlatát, valamint az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 
Budapest, Csóka u. 7-13.) ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja, ajánlattevık alkalmasak a szerzıdés 
teljesítésére. 

  
3. Jelen közbeszerzési eljárás nyertesének – az eljárásban 

alkalmazandó összességében legelınyösebb ajánlat elve 
szerint – az ENYING 2012 Mérnök Konzorciumot (1054 
Budapest, Nagysándor J. u. 6.) hirdeti ki.  

  
4. Az összességében második legelınyösebb ajánlatot tevı 

az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 
7-13.). 
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5. Felhatalmazza az Alpolgármestert a megbízási szerzıdés 
nyertes ajánlattevıvel történı megkötésére. Amennyiben 
a nyertes ajánlattevıvel nem történik meg a 
szerzıdéskötés, úgy a soron következı ajánlattevıvel kell 
a szerzıdést megkötni. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a rendkívüli nyílt ülést 14.04 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2012. április 24. 
 
 
 
 
 
    Méreg János     Mihályfi Gábor 
  alpolgármester          aljegyzı 
 
 
 
 
 
     Nyikos István         Varga Gyula 
         hitelesítı             hitelesítı 
     


