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KIVONAT  

A képviselő-testület 2018. szeptember 27-i együttes nyílt üléséről  

 
58/2018. (IX. 27.) Kt. határozat 
Magyarlak 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 a Bíráló 
Bizottságnak az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslatát megismerte, amely alapján 
megállapítja, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati ára mindhárom rész 
esetében meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, ezért a közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pont alapján 
eredménytelennek nyilvánítja, és a tárgyban nem köt szerződést. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló hirdetmény 
közzététele érdekében értesítse. 
 
Határidő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
59/2018. (IX. 27.) Kt. határozat 
1. Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében, Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat 
községek területén” megnevezésű és TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00010 azonosító számú projekt 
keretében a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések a Rába völgyében 
Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek területén – építési beruházás” tárgyú 
közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció szerint megindítja. 
2. A Képviselő-testület a közbeszerzéshez kapcsolódó felhívást és a dokumentációt elfogadja. 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás becsült értéke és a rendelkezésre álló 
fedezet 147.985.795 Ft, Magyarlak település esetében 54.612.500 Ft. 
4. Az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 

1. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) 
2. VÍZÉPTEK Bt. (9700 Szombathely, Wesselényi utca 8.) 
3. BIT-ÉP Bt. (9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 45/b) 
4. Meliorációs és Rekultivációs Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 39.) 
5. Litor Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7.) 
6. Szkendó Kft. (9700 Szombathely, Mérleg utca 2.) 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót az ajánlattételi felhívás közzététele érdekében értesítse. 
 
Határidő: 2018. október 5. 
Felelős: Monek Gyula polgármester 
 
Csörötnek, 2018. október 11. 
 
 
 
 Dr. Markó László sk. 
 jegyző 


