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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. november 17-i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörben a következő bizottsági határozatokat fogadta 

el a  

 

2022.október 17-i soron következő nyilvános ülésen: 
 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága  

116/2022. (X.17.) számú bizottsági határozata  
az „Ivóvízhálózat rekonstrukció József A és Szabadság u.” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által az „Ivóvízhálózat rekonstrukció József A. és 

Szabadság u.” (EKR001286702022) tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 

Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát 

elfogadva – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva - 

az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.) 

 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 114 476 999 

2. Többlet jótállás időtartama (a kötelező 36 hónap jótálláson felül vállalt min. 0 max. 24 hónap): 

24 

3. A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban 

számítva (1-10): 2 

Felkérem Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 



  

 

INDOKOLÁS 

 

 

    A Bírálóbizottság a 2/2022.(X.13.) számú határozatával döntött az ajánlati felhívásban megadott 

értékelési szempontok, pontszám és módszer alapján legkedvezőbbnek minősülő ajánlat 

érvényességéről. Megállapította, hogy az ajánlat érvényes, mindenben megfelel az ajánlati 

felhívásban, a további közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt 

feltételeknek. Az értékelés eredményeként nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlati ára a megemelt 

fedezet mértékére tekintettel megfelelő. A Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és eljárást 

lezáró döntési javaslata alapján az eljárást lezáró döntést meghozó Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság a rendelkező rész szerinti döntést hozta.       

 

 
Marcali, 2022. november 11. 

 
                                                                                    Dr. Mészáros Géza József s.k. 

                                                                                                bizottság elnöke 


