
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 25-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
135/2022.(VIII.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 azonosítószámú, „Fegyvernek Város csapadékvíz 
elvezetése II. ütem” című projekthez kapcsolódó „Csapadékvíz elvezetése 
Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése a „Csapadékvíz 
elvezetése Fegyverneken” tárgyú közbeszerzési eljárásban: 
 
I. Általános információk a közbeszerzési eljárásról: 

 
Ajánlatkérő neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 
Ajánlatkérő székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
A közbeszerzési eljárás elnevezése: „Csapadékvíz elvezetése Fegyverneken” 
Kapcsolódó projektazonosító: TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00013 
A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész XVII. Fejezet, 112. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti eljárás [Kbt. 117. § alapján (saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz 
nélkül) kerül lefolytatásra] 
Az eljárás megindításának időpontja: 2022.07.11. 
Az eljárást megindító hirdetmény: a Közbeszerzési Értesítő 2022. évi 133. számában, 
2022.07.12. napján jelent meg KÉ-14546/2022 számon. 
Az eljárás EKR azonosítószáma: EKR001004162022 
Az eljárás részekből áll: nem 
 
II. A tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések: 
 
1.) Érvényes ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő neve: Szatlóczki Solutions kft. 
Ajánlattevő székhelye: 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15 
1.) Nettó vállalkozási díj (nettó HUF): 164 483 500 
2.) M/1/1. szakembernek MV-VZ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai 
gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási építmények 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata 
(hónapban, min.0 hó-max.60 hó) 

60 

A 2. értékelési szempont szerinti SZAKEMBER 
NEVE: Szatlóczki Attila 

3.) M/1/2. szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai 
gyakorlati időn felüli közlekedési építmények 

60 
 



szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata 
(hónapban,min.0 hó-max.60 hó): 

A 3. értékelési szempont szerinti SZAKEMBER 
NEVE: Szatlóczki Attila 

4.1. Nyitott munkaárkok esetén napi egy 
alkalommal dokumentáltan gondoskodik a 
munkaárkok átvizsgálásáról a munkaárokba esett 
élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről 
(igen/nem) 

igen 

5.) A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági 
panaszkezelés intézésének határideje (minimum 
72 óra, maximum 24 óra) 

 
24 

 
 
Ajánlata érvényességének indokolása: 
Ajánlata hiánypótlása után megfelel az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és a lekérdezések alapján a felhívásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő. Ellenszolgáltatása a rendelkezésre álló fedezet összegén belüli. 
 
2.)Ajánlatkérő részére a legjobb ár-értékű érvényes ajánlatot tette, ezért a tárgyi 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az alábbi ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő neve: Szatlóczki Solutions kft. 
Ajánlattevő székhelye: 5231 Fegyvernek, Hársfa út 15 
1.) Nettó vállalkozási díj (nettó HUF): 164 483 500 
2.) M/1/1. szakembernek MV-VZ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai 
gyakorlati időn felüli vízgazdálkodási építmények 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata 
(hónapban, min.0 hó-max.60 hó) 

60 

A 2. értékelési szempont szerinti SZAKEMBER 
NEVE: Szatlóczki Attila 

3.) M/1/2. szakembernek az MV-KÉ jogosultság 
megszerzéséhez meghatározott szakmai 
gyakorlati időn felüli közlekedési építmények 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata 
(hónapban,min.0 hó-max.60 hó): 

60 
 

A 3. értékelési szempont szerinti SZAKEMBER 
NEVE: Szatlóczki Attila 

4.1. Nyitott munkaárkok esetén napi egy 
alkalommal dokumentáltan gondoskodik a 
munkaárkok átvizsgálásáról a munkaárokba esett 
élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről 
(igen/nem) 

igen 

5.) A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági  



panaszkezelés intézésének határideje (minimum 
72 óra, maximum 24 óra) 

24 
 

 
A nyertes ajánlattevői ajánlat 
kiválasztásának indoka: 

ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 
(összpontszám: 10.000,0000) 

 
3.) Érvénytelen ajánlattevő: 
 
A képviselő-testületnek ezúton további ajánlattevői ajánlat érvénytelensége tárgyában 
döntenie már nem kell, ugyanis a közbeszerzési eljárás eddigi bírálati szakaszában a 
képviselő-testület által érvénytelenné nyilvánított ajánlattevői ajánlatokkal kapcsolatban a 
döntés már korábban megszületett, melyek az alábbi ajánlattevőket érintették: 
 a MALAJ CENTER Kft. (székhely: 5055 Jászladány, Kossuth út 46.) ajánlattevő 

ajánlatának érvénytelenségére a bíráló bizottság 2022.08.11-ei bizottsági 
jegyzőkönyvben tett közbenső döntési javaslatára figyelemmel  ennek 
eredményeképpen a döntéshozó képviselő-testület a MALAJ CENTER Kft.ajánlattevő 
ajánlatát 2022.08.12. napján érvénytelennek nyilvánította. Ezt követően Ajánlatkérő 
2022.08.14. napján az EKR-ben is érvénytelenítette ezen ajánlattevői ajánlatot, illetve 
a tájékoztatást az ajánlattevő(k) részére ezzel kapcsolatban megadta. 

 a Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 4644 Mándok, 
Hunyadi utca 53.) ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségére közbenső döntési 
javaslatot a bíráló bizottság a 2022.08.11-ei bizottsági jegyzőkönyvben tett  ennek 
eredményeképpen a döntéshozó képviselő-testület a Czető Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.ajánlattevő ajánlatát 2022.08.12. napján érvénytelennek nyilvánította. 
Ezt követően Ajánlatkérő 2022.08.14. napján az EKR-ben is érvénytelenítette ezen 
ajánlattevői ajánlatot, illetve a tájékoztatást az ajánlattevő(k) részére ezzel 
kapcsolatban megadta. 

 
4.)  Ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevőt követő következő legjobb ár-értékű 
érvényes ajánlatot tette, ezért a tárgyi közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevőt 
követő következő legkedvezőbb ajánlattevő: Nincs ilyen ajánlattevő. 
 
5.) Az eljárás eredményére vonatkozó döntés: 
 
Az eljárás eredményes, ugyanis a Kbt. 75. § szerinti eredménytelenségi okok nem állnak fenn. 
 
6.) Mint a döntéshozó képviselő-testület tagja ezúton is kijelentem, hogy az eljárással 
összefüggésben - korábban tett összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatomnak 
megfelelően - továbbra sem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség. Továbbá nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott 
adatokat, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 
1. §, valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot 
megőrzöm. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 



 
Kmft. 

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


