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TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. szeptember 21-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2017. július 6-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a Marcali Város Önkormányzata, mint 

ajánlatkérő által a „Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése” tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 

Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a SYRIUSBAU Kft. (8700 Marcali, Kossuth L. u. 

62.). 

 

2017. augusztus 15-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a Marcali Város Önkormányzata, mint 

ajánlatkérő által a „Marcali Gyermekélelmezési Központ (Központi konyha) homlokzati 

nyílászáróinak cseréje” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárást lezáró 

döntést hozta: 

Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a HZH-TRADE Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő u. 7.). 

 

2017. augusztus 15-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Marcali Város Önkormányzata által 

„Sport utca csapadékvíz-elvezető rendszer létesítés” tárgyban indított pályázati eljárásban – Marcali 

Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye 

alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

Sport utca csapadékvíz-elvezető rendszer létesítés 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: KÖZÚT KFT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 3.838.658,- FT 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégként az alábbi céget állapította meg: 

 

SyriusBau KFT. (Marcali) – 4.483.795,- FT (NETTÓ) 

 

 



  
 

2017. augusztus 15-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Önkormányzat által a „Marcali város 

általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig” 

tárgyban kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította, mely eljárásban nyertes pályázónak a 

GYÉK 2000. Kft-t (székhely: 8700 Marcali, Marczali H. u. 8.) hirdette ki.  

 

2017. augusztus 25-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Marcali Város Önkormányzata által 

„Részletes szakmai megalapozó tanulmány készítése a TOP-2.1.2-16 pályázati felhíváshoz” tárgyban 

indított pályázati eljárásban nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

Részletes szakmai megalapozó tanulmány készítése a TOP-2.1.2-16 pályázati felhíváshoz 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: INNO INVEST KFT. (NYÍREGYHÁZA) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 6.300.000,- FT 

 

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

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget állapította meg: 

P&P EU-Tender KFT. (Marcali) – 7.800.000,- FT (BRUTTÓ) 

 

2017. augusztus 25-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Marcali Város Önkormányzata által 

„Marcali Szakiskola külső nyílászárók cseréje” tárgyban indított pályázati eljárásban nyertes 

ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapította meg: 

Marcali Szakiskola külső nyílászárók cseréje 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: HZH TRADE KFT.(NAGYKANIZSA) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 7.571.848,- FT 

 

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

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget állapította meg: 

MURAINVEST KFT. (Nagykanizsa) – 7.946.795,- FT (BRUTTÓ) 

 

2017. szeptember 4-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a Marcali Város Önkormányzata, mint 

ajánlatkérő által a „Marcali Gyermekélelmezési Központ (Központi konyha) homlokzati 

nyílászáróinak cseréje” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárást lezáró 

döntést hozta: 

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelen.  

A Bizottság felkérte Bödőné dr. Molnár Irén jegyzőt, hogy haladéktalanul intézkedjen az összegezés 

elkészítéséről és megküldéséről, illetve az új eljárás megindításáról.  

 

2017. szeptember 13-i nyílt ülésen: 

A Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a Boronkai településrészi munkacsoport 

kérelmét támogatta, és a rendelkezésére álló költségvetési forrásból 260.000,- Ft felhasználását a 

Boronkai játszótér további fejlesztésére (felnőtt játék: kombinált derékmozgató és lábizom erősítő 

elkészítését és elhelyezését) jóváhagyta. 

 

 

Marcali, 2017. szeptember 14. 

 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                           bizottság elnöke 


