
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 25-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
134/2022.(VIII.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA 
TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt tervezési és 
kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a bírálóbizottság alábbi 
javaslataival: 
 
- A közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
 
SWIETELSKY Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban 
nyújtotta be. Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére 
és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 
 
Mészáros és Mészáros Zrt. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be. 
Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 
 
Penta Kft. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be. Ajánlattevő 
által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró 
ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 
 
KE-VÍZ 21 Zrt. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be. Ajánlattevő 
által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró 
ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. 
 
SADE-Magyarország Kft. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be. 
Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a 
SADE-Magyarország Kft. ajánlattevő adta. 
 
- Legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő a SADE-
Magyarország Kft. nettó 1 985 038 109,- HUF ajánlati árral, így a Képviselő-testület 
felhatalmazza Tatár László polgármester urat, hogy a szerződést vele kösse meg. 
 



A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a Mészáros és Mészáros Zrt. 
 
Felkéri a közbeszerzési eljárás bonyolítóját, a közbeszerzési eljárás eredményének fentiek 
szerinti kihirdetésére. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester, 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Stassné Ullár Hajnalka, Kuncsorba Község polgármestere 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
                 Nagy József sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2022. augusztus 26. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 


