
Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 14-i, rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
211/2022.(IX.14.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Döntés a Kútház kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
 
 
A „Kútház építése Cserkeszőlőn” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntésről. 
 
A tárgyi eljárásban négy ajánlat érkezett. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők az alábbiak: 

- Alkotás Szolgáltató Kft., székhely: 1173 Budapest, Napkelet u. 40-42. 
- Generál Centrál Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 
- Atryum Invest Kft., székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220. 

 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata 
alapján – a KFF általi ex-ante szabályossági ellenőrzés közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltak 
figyelembevételével – a következő döntést hozza:  
 
A tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő neve: Atryum Invest Kft.   
Ajánlattevő székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220. 
Nettó ajánlati ár: 299.978.109, - Ft 
A megjelölt 1 fő szakember többlet szakmai gyakorlatának ideje: 60 hónap 
A kötelezően előírt jótállási idő feletti többletjótállás: 36 hónap 
 
A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő a döntésnek megfelelően a közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejövő vállalkozási szerződést az Atryum Invest Kft-vel fogja megkötni az ajánlati 
kötöttség időtartama alatt. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő a vállalkozási szerződés aláírására: 2022. szeptember 30., de legkésőbb az eljárás eredményéről 
szóló értesítés (azaz az Összegezés) kiküldésétől számított 60 napon belül. 
 
Az Önkormányzat a beszerzést pályázati támogatásból valósítja meg, így a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, 
valamint a 135.§ (12) bekezdése megfelelően alkalmazandó (feltételes közbeszerzés). A pályázat szerinti 
rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 244.520.000 Ft, amelynek kiegészítésére az Önkormányzat 
többlettámogatási kérelmet szándékozik benyújtani.  A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján jelen 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő (azaz 
az Önkormányzat) a pályázati többlettámogatásra vonatkozó támogatói döntést megkapta és erről a 
körülményről a Vállalkozót (azaz a nyertes ajánlattevőt) írásban tájékoztatta. Amennyiben a szerződés 
2022. október 31-ig nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan feltételnek tekintik, mely alapján a 
Szerződő Felek bármelyike felmondásra vagy elállásra jogosult, így a másik Szerződő Félhez intézett 
jognyilatkozattal megszünteti a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő 
Felek minden további jogi aktusa nélkül [Ptk. 6:213. § (1) bekezdés]. 
 
Erről értesülnek: - Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 - Varga Attila polgármester – Helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – Helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 - Pénzügyi csoport – Helyben 
 

Kmf. 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk.  
 polgármester jegyző 


