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Tavaly májusban optimistán, de nem felelıtlenül 2012. szeptemberi kivitelezıi 
szerzıdés aláírást feltételeztünk a csatornahálózat és tisztítómő építésben.  Az 
ajánlati felhívás ennek megfelelıen 2012. 06.08.-án ki is ment, az ajánlattevık 
részére pedig egy 07.24.-i ajánlattételi határidı volt megszabva. Az elsı késés itt 
következett be: több potenciális kivitelezı jelölt vásárolt ugyan a tender 
tervekbıl, de kb. 200 db tisztázó kérdés is érkezett be tılük a nyár folyamán, 
melyek zöme tervezési anomáliák miatt a terv adattartalmát is érintette. A 
nagyszámú kérdésre adandó egzakt válaszok kimunkálása, más közmőkezelık 
bevonása, tenderterv átdolgozásának idıigénye miatt jelentıs csúszás 
következett be, a július 24.-i dátum október 15.-re helyezıdött át. Erre az 
október 15.-i határidıre egy ajánlat érkezett be a Szabadics Kft. részérıl, ám ez 
az ajánlat 352 millió Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló forrás összegét. Az 
ajánlat értékelését, minıségbiztosítását le kellett folytatni, ez másfél hónapot 
vett igénybe. Ezt követıen az Önkormányzat megpróbálta ezt a többletköltség 
igényt állami irányító szerveken keresztül bevonni, de nem járt eredménnyel. Új 
eljárást kellett kezdeményezni. Az új eljárás során, a jogszabály változások 
figyelembevételével átdolgozásra kerültek az ajánlati dokumentáció megfelelı 
fejezetei, aktualizálásra került a költségvetés, illetve az elızı eljárás 
tapasztalatai alapján mérséklésre kerültek a mőszaki szakmai alkalmassági 
feltételek. Enying Város Képviselı-testülete 97/2013. (IV. 4.) sz. Határozatával 
jóváhagyta az indítandó új közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
dokumentumokat. A kivitelezési tender benyújtása mőszaki-szakmai 
minıségbiztosítás céljából az EMIR felületre április 8-án feltöltésre került. Az 
eljárás mőszaki-szakmai minıségbiztosítási jóváhagyása a KSz részérıl április 
16-án egyes feltételekkel megtörtént. A KSz által kért kiegészítések és javítások 



megtételét követıen a dokumentáció közbeszerzési-jogi minıségbiztosítás 
céljából 2013. május 2-án az EMIR felületen keresztül került benyújtásra az 
NFÜ KFF-hez. A Hatóság egy május 15-i, formai hiánypótlást követıen május 
29-én  küldte meg tartalmi hiánypótlási felhívását a Kedvezményezettnek. A 
hiánypótlás aznap feltöltésre került az EMIR rendszerre. Az NFÜ KFF a 
minıségtanúsítványt június 21-én adta meg Kedvezményezett részére, 
NFÜ/13A-6-920 EMIR, azonosító: 2013/05/É/03804 sz. levelében. Az ebben 
rögzített feltételek felhívásba és dokumentációba történt átvezetését követıen, a 
hirdetmény TED- adatbankban, illetve a Közbeszerzési Értesítıben történı 
közzétételére irányuló kérelem június 28-án a közbeszerzési lebonyolító részérıl 
feladásra került. Az ajánlati felhívás július 3.-án, 2013/S 127-217046 számon 
megjelent az EU hivatalos lapjában, az ajánlattételi határidı 2013. augusztus 16. 
10.00 óra. Már érkeztek újabb tisztázó kérdések, melyek megválaszolása 
folyamatban van. Fentiek alapján, amennyiben kezelhetı lesz a tisztázó 
kérdések mennyisége és nem lesznek jogi akadályoztatások az eljárás végén, a 
szerzıdéskötés legkorábbi várható idıpontja 2013. október elejére 
prognosztizálható. 
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