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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. szeptember 17-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

átruházott hatáskörben a következőkről döntött. 

 

2020. július 16. soron következő nyílt ülésen: 

 

1. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint kiíró által a „Rákóczi u. részleges átépítése, parkok 

megújítása tárgyú beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása” tárgyában lefolytatott pályázati 

eljárásban - a Beszerzési Szabályzat 47. pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozta: 

 

Az eljárás eredményes. Az eljárás nyertese Vizi Csaba egyéni vállalkozó (8935 Nagykapornak, 

Táncsics M. u. 15.). Egyösszegű bruttó ajánlati ára: 3.125.000 HUF. 

 

A Bizottság felkérte dr. Sütő László polgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjen a pályázat 

eredményének a pályázókkal való közléséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

2020. augusztus 31. soron kívüli nyílt ülésen: 

 

1. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2020. évi II. félévi munkatervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 

 

2. 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

Marcali Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Rákóczi u. részleges átépítése, parkok 

megújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban (EKR000677712020) a 

Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát 

elfogadva – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva - 

az alábbi eljárást lezáró döntést hozta: 



  

 

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő a KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft. (8700 Marcali, 

Rákóczi u. 15.). 

 

Nyertes ajánlattevő vállalásai: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 359.924.370 HUF 

2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 

többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hó 

3. Az M/3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 

többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 36 hó 

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

számítva (1-10): 1 munkanap 

 

A Bizottság második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölte a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft-

t (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103.). 

 

A második legkedvezőbb ajánlattevő vállalásai: 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 359.261.250 HUF 

2. Az M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 

többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 120 hó (melyből az értékelés során 36 hónap került 

figyelembevételre) 

3. Az M/3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 

többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap): 61 hó (melyből az értékelés során 36 hónap került 

figyelembevételre) 

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

számítva (1-10): 3 munkanap 

 

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

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

 

Marcali, 2020. szeptember 11. 

 

                                                                                           Dr. Mészáros Géza sk. 

                                                                                                bizottság elnöke 


