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20/2019. (III. 4.) Kt. határozat 
Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek 
területén - építési beruházás” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban – név szerinti 
szavazással – megállapítja, hogy: 
1. az eljárás 1. része (csörötneki munkarész kivitelezési munkái) esetében 

 a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a VÍZÉPTEK Építőipari, 
Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 104 663 100 Ft 
ajánlati árral, 24 hónap vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazásával – összességében 10.000 ponttal; 

 a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a Szabadics Közmű és 
Mélyépítő Zrt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 217 992 082 Ft ajánlati árral, 24 hónap 
vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásával 
– összességében 6360,86 ponttal; 

 a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati ára is meghaladja a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet (nettó 72 084 895 Ft) összegét; 

 az 1. rész eredményessége érdekében a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét 
nettó 104 663 100 Ft-ra megemeli, azzal, hogy a különbözet fedezete a 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet és a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján benyújtott 
költségnövekmény kérelem szerinti támogatás; 

 a nyertes a VÍZÉPTEK Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. nettó 
104 663 100 Ft ajánlati árral, 24 hónap vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos 
helyzetű munkavállaló alkalmazásával – összességében 10.000 ponttal; 

 az eljárásban 2. helyezett nem kerül megnevezésre. 
2. az eljárás 2. része (magyarlaki munkarész kivitelezési munkái) esetében 

 a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a VÍZÉPTEK Építőipari, 
Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 78 626 900 Ft 
ajánlati árral, 24 hónap vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazásával – összességében 10.000 ponttal; 

 a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a Szabadics Közmű és 
Mélyépítő Zrt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 160 565 884 Ft ajánlati árral, 24 hónap 
vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásával 
– összességében 6427,8 ponttal; 

 a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet (nettó 54 612 500 Ft) összegét; 

 a 2. rész eredményessége érdekében a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó 
78 626 900 Ft-ra megemeli, azzal, hogy a különbözet fedezete a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet és a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján benyújtott 
költségnövekmény kérelem szerinti támogatás; 

 a nyertes a VÍZÉPTEK Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. nettó 78 626 
900 Ft ajánlati árral, 24 hónap vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazásával – összességében 10.000 ponttal; 
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 az eljárásban 2. helyezett nem kerül megnevezésre. 
3. az eljárás 3. része (rábagyarmati munkarész kivitelezési munkái) esetében 

 a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a VÍZÉPTEK Építőipari, 
Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 24 425 000 Ft 
ajánlati árral, 24 hónap vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazásával – összességében 10.000 ponttal; 

 a 2. legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a Szabadics Közmű és 
Mélyépítő Zrt. ajánlattevő nyújtotta be nettó 64 741 718 Ft ajánlati árral, 24 hónap 
vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásával 
– összességében 5640,88 ponttal; 

 a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet (nettó 21 289 400 Ft) összegét; 

 a 3. rész eredményessége érdekében a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó 
24 425 000 Ft-ra megemeli, azzal, hogy a különbözet fedezete a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet és a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján benyújtott 
költségnövekmény kérelem szerinti támogatás; 

 a nyertes a VÍZÉPTEK Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. nettó 24 425 
000 Ft ajánlati árral, 24 hónap vállalt jótállási időtartammal és 1 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazásával – összességében 10.000 ponttal; 

 az eljárásban 2. helyezett nem kerül megnevezésre. 
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