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ELŐTERJESZTÉS  

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. szeptember 6-i, rendkívüli ülésére  

a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 azonosító számú,  

„Varázserdő - varázserő” turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén”   

tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának indításáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 azonosító számú, „Varázserdő - varázserő” 

turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén” tárgyú, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.§-a alapján kezdeményezendő nyílt 

közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan a Tisztelt Képviselő-testületnek, - 

figyelembe véve az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, továbbá a vonatkozó 

jogszabályi előírásokat - döntéseket kell hoznia az alábbi témákban: 
 

1.) Eljárás megindításáról – névszerinti szavazással 

 

Ennek keretében az előterjesztéshez korábban megküldtük az eljárás közbeszerzési 

dokumentumait, melyek szabályozzák egyebek mellett az értékelési szempontokat, az 

alkalmassági követelményeket. A jelen előterjesztéshez terjedelmi korlátok miatt külön nem 

csatoljuk a komplett műszaki tervdokumentációt (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, 

kapcsolódó engedélyek, árazatlan költségvetési kiírás). Úgy véljük, hogy minden tekintetben 

az Önkormányzat érdekeit védő, a beruházás volumenével arányos szerződéses 

feltételrendszert sikerült kidolgozni, melynek megvitatását és elfogadását javasoljuk. 
 

2.) A nem EKR rendszerben (elektronikus közbeszerzési rendszer) létrejövő 

dokumentumok EKR-be történő feltöltésével kapcsolatban 

 

A tárgyi eljárás már az új elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül kerül 

lebonyolításra. Vannak olyan iratok, amelyek már eleve az EKR rendszerében jönnek létre 

(pl.: kiegészítő tájékoztatás, ajánlat, bontási jegyzőkönyv, stb.) és vannak olyanok, melyek 

nem az EKR rendszerben jönnek létre (pl.: becsült érték meghatározása, bíráló bizottsági 

jegyzőkönyv, bírálati lapok, stb.). Utóbbiak kapcsán ajánlatkérő dönthet úgy, hogy azokat 

csak az eljárás lezárásakor tölti fel. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet 

mértéke:  , illetve a becsült érték (nettó: 155.899.563.-Ft) volumene orientálhatja az 

ajánlattevőket, ezért nem javasoljuk, hogy ezen előkészítő iratok az ajánlatok benyújtását 

megelőzően feltöltésre kerüljenek. A lezáráskor történő feltöltés sokkal inkább támogatja a 

verseny biztosítását. 

 

3.) A közbeszerzési eljárás keretében felkérendő ajánlattevők vonatkozásában 

 

Az Önkormányzat csak a teljesítésre képes és szakmailag megbízható cégeket kérhet fel 

ajánlattételre. A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az Önkormányzat 

piackutatást végzett és az alábbi 5 céget kérte fel előzetes nyilatkozattételre.  

 
1. Querzum Kft. 

8200 Veszprém, Vilonyai u. 3. B. ép. 4. em. 1. 

2. Átad-Lak Építőipari Kft. 

1043 Budapest, Munkásotthon u. 25. VI. em. 24. 
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3. Stylus Zrt. 

1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 

4. Szabados és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.  
1212 Budapest, Rákóczi  erenc u. 146.  

5. Zolépfer Kft. 

2730 Albertirsa, Tessedik út 14/1. 

 

A felkért 5 társaság mindegyike benyújtotta nyilatkozatát és megállapítást nyert, hogy a cégek 

műszaki-szakmai referencia, illetve gazdasági-pénzügyi szempontból - minden tekintetben 

megbízhatónak és teljesítésre alkalmasnak minősíthetőek.  

 

Az előterjesztéshez mellékelve találják az előzetes nyilatkozattételi eljárások kapcsán 

visszaküldött dokumentumokat, melyek ismeretében kérem, hozzák meg döntésüket a 

felkérendő gazdasági szervezetek tekintetében. 

 
A Kbt. 27. §-ában előírtakra figyelemmel jelen előterjesztés keretében javaslatot teszek az „Varázserdő - 

varázserő” turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén”  projekt építési 

beruházás tárgyú közbeszerzési eljárást előkészítő és bíráló bizottsági tagok személyére, kérve Tisztelt 

Képviselő-testület támogatását a folyamat mielőbbi elindításához.  

 

Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke:   öldesiné Töpper Ilona – közbeszerzési szakértelem 

Előkészítő és Bíráló Bizottsági tagok:  Kovács Rózsa – pénzügyi szakértelem 

  Pandur Ferenc – közbeszerzés tárgya szerinti  szakértelem 

Báró Béla – jogi szakértelem 

Kovács Lajos – közbeszerzés tárgya szerinti műszaki 

szakértelem 

 

Döntéshozó:      Képviselő-testület 

Belső ellenőrzés:    Önkormányzat belső ellenőre 

 

 entiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az ülésen 

ismertetett határozati javaslatot szíveskedjen támogatni. 

 

Alsóörs, 2018. szeptember 5. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-

00035 azonosító számú, „Varázserdő - varázserő” turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi 

kőbánya területén” projekt keretén belül megvalósulandó, a Kbt. III. Rész, Nemzeti eljárásrend 115. § 

szerinti közbeszerzési eljárás bonyolítójaként  öldesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót és felkéri, hogy az elkészült kiviteli tervek birtokában az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet előírásai alapján gondoskodjon az alábbi 5 gazdasági 

szereplő ajánlattételre való felkéréséről. 

 

1. Querzum Kft. 

8200 Veszprém, Vilonyai u. 3. B. ép. 4. em. 1. 

2. Átad-Lak Építőipari Kft. 

1043 Budapest, Munkásotthon u. 25. VI. em. 24. 

3. Stylus Zrt. 

1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. 

4. Szabados és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.  
1212 Budapest, Rákóczi  erenc u. 146.  

5. Zolépfer Kft. 

2730 Albertirsa, Tessedik út 14/1. 

 

A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési eljárást előkészítő és bíráló bizottságába jelölt tagokat, akik:   

 

Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke:   öldesiné Töpper Ilona – közbeszerzési szakértelem 

Előkészítő és Bíráló Bizottsági tagok:  Kovács Rózsa – pénzügyi szakértelem 

  Pandur Ferenc – közbeszerzés tárgya szerinti  szakértelem 

Báró Béla – jogi szakértelem 

Kovács Lajos – közbeszerzés tárgya szerinti műszaki 

szakértelem 

 

HATÁRIDŐ: 2018. 09. 07.  

 

FELELŐS: Hebling Zsolt polgármester 

 

Alsóörs, 2018. szeptember 5. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

       öldesiné Töpper Ilona 


