
 

Pér, Rózsa utca csapadékvíz elvezetés 

 rekonstrukciója 

 

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító hatósága, mint 

támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei 

Igazgatósága, mint közreműködő szervezet Pér Község Önkormányzata, mint kedvezményezett 

részére 11 000 000 Ft, azaz tizenegymillió forint támogatási összeget állapított meg, a Pér, 

Rózsa utca csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója című projekthez.  

A Támogató Okirat szerinti mérföldkövek: 

2020. december 31. napjáig a beszerzési eljárást, vállalkozási szerződés megkötésével be kell 

fejezni.  

2021. április 30. napjáig az építési munkálatok készültségi foka el kell érje az 50%-ot.  

2021. augusztus 31. a kivitelezési munkálatok elérik a beruházás 100%-os készültségi szintjét. 

2021. szeptember 30. a projekt fizikai befejezése.  

A kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérések szeptember 16-án kiküldésre kerültek, melyben a 

kivitelezés végső határideje 2021. június 30. napjában került megállapításra. Az építési 

munkálatok kivitelezésére vonatkozóan az FK System Építő Kft.-től, a DAMF LOG Kft.-től, 

az Erda-Szolg Kft.-től, továbbá a SFERA 2005 Kft.-től kértünk be árajánlatokat. Az ajánlatok 

értékelésének szempontjaként a legalacsonyabb összegű összesített bruttó ajánlati ár lett 

meghatározva.  

A megadott határidőig kettő árajánlat érkezett be az egyik a FK System Építő Kft.-től, bruttó 

22. 479. 120,- Ft összegben, továbbá a DAMF LOG Kft -től bruttó 17. 941. 898,- Ft összegben. 

A Bíráló Bizottság a beszerzési szabályzatnak megfelelően elvégezte az értékelést, melynek 

eredményeként megállapította, hogy az FK System Építő Kft. és a DAMF-LOG Kft. ajánlata is 

érvényes. A legalacsonyabb összegű összesített bruttó ajánlati árat a DAMF LOG Kft. adta, így 

az eljárást ő nyerte meg. 

 

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pér, Rózsa utca csapadékvíz elvezetés 

rekonstrukciója c. pályázata tárgyban az építési munkák elvégzéséhez szükséges bruttó 

7.216.898,- Ft összegű önerőt a költségvetésében biztosítja. 

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pér, Rózsa utca csapadékvíz elvezetés 

rekonstrukciója c. pályázata építési munkáinak kivitelezésére, nettó 14.127.479,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 17.941.898,- Ft összegű vállalkozási díjért megállapodást kötött az 

DAMF-LOG Kft.-vel.  

2021. január 31. 
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