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A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. április 20-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2017. március 2-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Marcali, Liszt F. u. ivóvízhálózat rekonstrukció” 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli 

szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadta – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 53. 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a KÖZÚT Építőipari és Szolgáltató Kft. (8700 

Marcali, Rákóczi u. 15.). 

 

2017. március 13-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által 

„EFOP-3.9.2-16 pályázat szakértői előkészítés feladatai” tárgyban indított pályázati eljárásban – 

Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport 

szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

EFOP-3.9.2-16 pályázat szakértői előkészítés feladatai 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: SCHÖCKO BAU KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 5.000.000,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Bizottság a kijelölt munkacsoport javaslatára a második 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

 

MILROL KFT. (Kecskemét) – 5.143.500,- FT (BRUTTÓ) 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban. 

 



  
 

2017. március 13-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 

Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Marcali, Liszt F. u. ivóvízhálózat rekonstrukció” 

tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban meghozott 9/2017.(III. 02.) számú határozatát, a 

Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva 

– az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 53. pontjában meghatározott jogkörében eljárva – 

fenntartotta.  

 

2017. március 13-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által 

„EFOP-3.9.2-16 pályázati felhíváshoz megvalósíthatósági tanulmány készítése” tárgyban indított 

pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

EFOP-3.9.2-16 pályázati felhíváshoz megvalósíthatósági tanulmány készítése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: MAGYAR ENERGIA CENTRUM KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 18.034.000,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Bizottság a kijelölt munkacsoport véleménye alapján a 

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget állapította meg: 

 

ANPAST Europroject KFT. (Budapest) – 18.500.000,- FT (BRUTTÓ) 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban. 

 

2017. március 30-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által 

„EFOP-1.5.3-16 pályázati felhíváshoz megvalósíthatósági tanulmány készítése” tárgyban indított 

pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 

munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

EFOP-1.5.3-16 pályázati felhíváshoz megvalósíthatósági tanulmány készítése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: MAGYAR ENERGIA CENTRUM KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 16.306.800,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Bizottság a kijelölt munkacsoport véleménye alapján a 

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget állapította meg: 

 

Adam Line ER KFT. (Budapest) – 16.700.500,- FT (BRUTTÓ) 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban. 

 

 

 



  
 

2017. március 30-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Marcali Város Önkormányzata által 

„EFOP-1.5.3-16 pályázat szakértői előkészítés feladatai” tárgyban indított pályázati eljárásban – 

Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport 

szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

 

EFOP-1.5.3-16 pályázat szakértői előkészítés feladatai 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: SCHÖCKO BAU KFT. (BUDAPEST) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 7.823.200,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Bizottság a kijelölt munkacsoport javaslatára a második 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

 

MILROL KFT. (Kecskemét) – 8.000.000,- FT (BRUTTÓ) 

 

A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott 

tervezett időpontban. 

 

2017. március 30-i nyílt ülésen: 

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2. 

számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatta, és a rendelkezésére álló költségvetési 

forrásból 200.000,- Ft felhasználását a Horvátkúti városrész hegyi útjainak, hegyi feljáróinak (horhók) 

karbantartására, járhatóvá tételére jóváhagyta. 

 

 

 

 

Marcali, 2017. április 11. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                           bizottság elnöke 


