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CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERE 

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez 

„Csorvás város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” megnevezésű projekthez 

kapcsolódóan műszaki ellenőr és akkreditált közbeszerzési szakértő kiválasztására 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” felhívás „Csorvás város 

külterületi helyi közútjainak fejlesztése” megnevezésű (projektazonosító: 3313646206) 

projekthez kapcsolódóan a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázat megvalósítása 

során több beszerzés szükséges. A projekt jelenlegi állapotában a műszaki ellenőr és a 

közbeszerzési szakértő kiválasztása időszerű a további zökkenőmentes feladatellátás és 

projektmegvalósítás érdekében.  

 

Az ajánlatkéréseknél a legalacsonyabb ajánlat elvét alkalmaztuk a műszaki-szakmai tartalom 

megtartása mellett. 

 

 

1. A projekt megvalósításának teljeskörű műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására 

ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett határidőn belül, mindhárom ajánlat érvényes, 

minden szükséges és számszerűsíthető információt tartalmaznak. A tevékenységre a projekt 

költségvetésében nettó 2.300.000,-Ft áll rendelkezésre.  

Az alábbi ajánlatok érkeztek: 

 

 

Ajánlattevő neve, székhelye, 

adószáma (ajánlatok érkezési 

sorrendjében) 

Nettó árajánlat 

(forintban 

kifejezve) 

ÁFA 27% 

(forintban 

kifejezve) 

Bruttó 

árajánlat 

(forintban 

kifejezve) 

KÖVIMET Kft. 5600 Békéscsaba. 

Szabadság tér 8. I/2. adószám: 

24648402-2-04 

3.000.000 810.000 3.810.000 

„FIXÁL” Kft. 5600 Békéscsaba, Kis-

Tabán u. 25. adószám: 24074757-2-04 

2.300.000 621.000 2.921.000 

Krausz és Társa Bt. 5600 Békéscsaba, 

Wlassich sétány II. 1.em.4. adószám: 

20232885-2-04 

2.650.000 715.500 3.365.500 

 

A legalacsonyabb összegű ajánlatot a „FIXÁL” Kft. tette. Javasolom a velük való 

szerződéskötést a műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátására. 
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2. A projekthez kapcsolódó közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása ajánlattételi 

felhívásra három ajánlat érkezett határidőn belül, mindhárom ajánlat érvényes, minden 

szükséges és számszerűsíthető információt tartalmaznak. A tevékenységre a projekt 

költségvetésében nettó 2.350.000,- Ft áll rendelkezésre. Az alábbi ajánlatok érkeztek: 

 

 

Ajánlattevő neve, székhelye, 

adószáma (ajánlatok érkezési 

sorrendjében) 

Nettó árajánlat 

(forintban 

kifejezve) 

ÁFA 27% 

(forintban 

kifejezve) 

Bruttó 

árajánlat 

(forintban 

kifejezve) 

Dr. Fodor András ügyvéd 5600 

Békéscsaba. Luther u. 12. II. emelet 

207-208. adószám: 50226168-2-24 

2.500.000 675.000 3.175.000 

All-Ready Kft. 5700 Gyula, Mátyás K. 

u. 31/1. adószám: 14233911-2-04 
2.300.000 621.000 2.921.000 

Kövite-Plusz Kft. 5700 Gyula, 

Nagyváradi út 64. 2. emelet 203. 

adószám: 13209735-2-04 

2.500.000 675.000 3.175.000 

 

A legalacsonyabb összegű ajánlatot az All-Ready Kft. tette. Javasolom a velük való 

szerződéskötést a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket vitassa meg, és döntsön mind a 

műszaki ellenőri, mind a közbeszerzési eljárás feladatellátójának kiválasztásáról.  

 

 

 

Csorvás, 2022. június 17. 

 

 

 

         Baráth Lajos sk. 

         polgármester 
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Határozati javaslatok:  

 

Csorvás Város Önkormányzata 

……./2022.(VI.22.) 

Képviselő-testületi határozata: 

 

1. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” felhívásra 

benyújtásra került és támogatói döntésben részesített 

3313646206 projektazonosító számú „Csorvás város 

külterületi helyi közútjainak fejlesztése” megnevezésű 

projekthez kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri 

tevékenység ellátásával 2.300.000,-Ft + 27% ÁFA, 

azaz bruttó 2.921.000.- Ft díjfizetés mellett  a „FIXÁL” 

Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (5600 Békéscsaba, Kis-

Tabán u. 25. adószám: 24074757-2-04, képviseli: 

Gelegonya József, ügyvezető) bízza meg.  

2. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Baráth Lajos polgármestert, hogy az 

„Csorvás város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” 

megnevezésű projekt műszaki ellenőri tevékenységének 

ellátására a „FIXÁL” Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel 

szerződést kössön az Önkormányzat képviseletében. 

Felelős: Baráth Lajos, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Csorvás Város Önkormányzata 

……./2022.(VI.22.) 

Képviselő-testületi határozata: 

 

 

1. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” felhívásra 

benyújtásra került és támogatói döntésben részesített 

3313646206 projektazonosító számú „Csorvás város 

külterületi helyi közútjainak fejlesztése” megnevezésű 

projekthez kapcsolódó közbeszerzéssel kapcsolatos 

tevékenység ellátásával 2.300.000,-Ft + 27% ÁFA, 

azaz bruttó 2.921.000.- Ft díjfizetés mellett  az ALL-

READY Kft.-t (5700 Gyula, Mátyás Király u. 31/1. 

adószám: 14233911-2-04, képviseli: Beleznai Róbert, 

ügyvezető) bízza meg.  

2. Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Baráth Lajos polgármestert, hogy az 

„Csorvás város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” 

megnevezésű projekt közbeszerzéssel kapcsolatos 

tevékenységének ellátására az ALL-READY Kft.-vel 

szerződést kössön az Önkormányzat képviseletében. 

Felelős: Baráth Lajos, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 


