
Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére az alábbi szerződések teljesítését teszi közzé:

1. „Szállítási szerződés keretében szennyvízátemelőkbe darálók beszerzése”

a. Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre: 
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt  jogszabályi 
felhatalmazás alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított, melynek ajánlattételi felhívását 2012. június 25. napján küldte 
meg az ajánlattételre felkért szervezetek részére.  

b. Szerződő felek megnevezése:
- megrendelő:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19
Törzsszám: 560267-100
Adószám:15560263-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-15560263
Tel/fax.: +36-92-313-663
E-mail: kazeg@kazeg.hu

- vállalkozó:
Purator Hungaria Környezetvédelmi Kft
1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.
cégjegyzékszám: 01-09-946380
adószám: 1049052-2-43
bankszámlaszám: 10900035-00000002-93250005
képviselő: Vuics András ügyvezető igazgató

c. A teljesítés szerződésszerűen zajlott le
d. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: a műszaki 

átadás-átvételi eljárás 2012. október 26. napján történt
e. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012.11.26. 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 11.980.000,- Ft+27%ÁFA
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2. „Vállalkozási szerződés keretében KHBA-k távfelügyeletbe illesztése”

a. Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt  jogszabályi 
felhatalmazás alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított, melynek ajánlattételi felhívását 2012. június 25. napján küldte 
meg az ajánlattételre felkért szervezetek részére.  

b. Szerződő felek megnevezése:
- megrendelő:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19
Törzsszám: 560267-100
Adószám:15560263-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-15560263
Tel/fax.: +36-92-313-663
E-mail: kazeg@kazeg.hu

- vállalkozó:
Controlsoft Automatika Szolgáltató Kft
8200 Veszprém, Csillag u. 1.
cégjegyzékszám: 19-09-500451
bankszámlaszám:10800021-00000001-81165006
képviselő: dr. Berzsenyi Miklós ügyvezető igazgató
Tel.: 06-88-576-100
Fax: 06-88-576-101
E-mail. info@controlsoft.hu

c. A teljesítés minden tekintetben szerződésszerűen zajlott le
d. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: a műszaki 

átadás-átvételi eljárás 2012. december 20. napján történt
e. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013.01.11. 

 A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 32.900.000,- Ft+27%ÁFA

 

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., Pf.: 313.
Tel/fax.: (+36 92) 313-663,
E-mail: kazeg@kazeg.hu
www.kazeg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

mailto:kazeg@kazeg.hu
mailto:kazeg@kazeg.hu
mailto:info@controlsoft.hu
mailto:info@controlsoft.hu


3. „Vállalkozási szerződés keretében a zalaegerszegi gravitációs szennyvízfőgyűjtő 
vezetékek rekonstrukciója”

a. Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt  jogszabályi 
felhatalmazás alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított, melynek ajánlattételi felhívását 2012. június 25. napján küldte 
meg az ajánlattételre felkért szervezetek részére.  

b. Szerződő felek megnevezése:
- megrendelő:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19
Törzsszám: 560267-100
Adószám:15560263-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-15560263
Tel/fax.: +36-92-313-663
E-mail: kazeg@kazeg.hu

- vállalkozó: SZABADICS KÖZMŰ- ÉS Mélyépítő Zrt. (vezető tag), 
Agriapipe Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.(tag 1.)

 
SZABADICS Közmű- és Mélyépítő Zrt. (vezető tag)
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
adószám: 13748429-4-20
cégjegyzékszám: 20-10-040239
bankszámlaszám:10700275-46805405-51100005
képviselő: Kovács Tamás Gyula
Tel.: 06-93-541-920
Fax: 06-93-541-925
E-mail. info@szabadics.hu

c. A teljesítés minden tekintetben szerződésszerűen zajlott le
d. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: a műszaki 

átadás-átvételi eljárás 2012. december 28. napján történt
e. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013.02.04. 

 A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 33.540.700,- Ft+27%ÁFA
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Agriapipe Csőtisztító, építő és szolgáltató Kft. (tag 1.)
3300 Eger, Talizmán u. 5.
adószám: 14064726-2-10
cégjegyzékszám: 10-09-027774
bankszámlaszám:10700282-45498903-51100005
képviselő: Lőrincz András ügyvezető igazgató
Tel.: 06-36-531-009
Fax: 06-36-531-010
E-mail. agriapipe@agriapipe.hu

f. A teljesítés minden tekintetben szerződésszerűen zajlott le
g. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: a műszaki 

átadás-átvételi eljárás 2012. december 28. napján történt
h. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013.02.12. 

 A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 33.540.700,- Ft+27%ÁFA

4. „Vállalkozási szerződés keretében a biogáz vonali átalakítások elvégzése
(puffer bővítés)”

a. Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt  jogszabályi 
felhatalmazás alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított, melynek ajánlattételi felhívását 2012. június 25. napján küldte 
meg az ajánlattételre felkért szervezetek részére.  

b. Szerződő felek megnevezése:
- megrendelő:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztésére
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19
Törzsszám: 560267-100
Adószám:15560263-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-15560263
Tel/fax.: +36-92-313-663
E-mail: kazeg@kazeg.hu
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- vállalkozó:
GANZAIR Kompresszortechnika Kft.
6400 Kiskunhalas, Szénás u.15.
adószám: 10440036-2-03
cégjegyzékszám: 03-09-100084
bankszámlaszám:10402568-25610565
képviselő: Tóth Tibor ügyvezető igazgató
Tel.: 06-77-423-448
Fax: 06-77-423-348
E-mail. ganzair@ganzair.hu

c. A teljesítés minden tekintetben szerződésszerűen zajlott le
d. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: a műszaki 

átadás-átvételi eljárás 2012.12.28. napján történt
e. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013.02.20. 

 A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 13.200.000,- Ft + 27%ÁFA

Zalaegerszeg, 2013.02.25.
     

         Horváth László
         Társulási Tanács Elnöke
          -sk-
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