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ELŐTERJESZTÉS  

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. április 17-i, rendkívüli ülésére,  

a  

„NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, 

KONYHA ÉS ÉTKEZŐ FEJLESZTÉS”  

tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Alsóörs Község Önkormányzata  agyarország       évi központi költségvetéséről szóló 

      évi    törvény    melléklet   .3. pont szerinti „                                       

          ” jog ímű,        azonosító számú nyertes pályázata szerint       t központi 

költségvetési támogatásban részesült a Napraforgó Óvoda és Böl sőde épületének 

átalakítására, az óvoda konyhájának és étkezőjének fejlesztésére  

 

A 95 %-os támogatási forrásból finanszírozandó beruházás be sült nettó 

költsége,108.700.000,- (bruttó:138.049.000,-Ft), a költségvetésünkben rendelkezésre álló 

fedezet összege: nettó ..........- Ft, (bruttó:       t). 

Az óvoda épület átalakítás, a konyha és étkező fejlesztés kivitelezőjét az elektronikus 

közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével, a Kbt  Harmadik Rész,   5  §-a szerinti 

nyílt, tárgyalás tartása nélküli, a gazdasági szereplők egyidejű, közvetlen felkérésével induló 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával javaslom kiválasztani az ajánlattételre felkérendő 

gazdasági szereplők szükséges előzetes ellenőrzését követően (EKR regisztrá ióval való 

rendelkezés,  éginformá iós adatbázis, közbeszerzési kizáró okok ellenőrzése, előzetes 

nyilatkozattétel a teljesítési képesség és a szakmai megbízhatóság megállapítása érdekében, 

referencia vizsgálat).   

Ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket javaslom felkérni, amennyiben az előzetes 

ellenőrzés kap sán nem állnak a Kbt  szerinti kizáró okok hatálya alatt, valamint 

nyilatkozataik alapján érdeklődésüket fejezik ki a közbeszerzési eljárás iránt: 

 

1. Testületi ülésen kerül ismertetésre 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A Kbt      § ( ) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás, a 

közbeszerzési dokumentumok előkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az 

eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 

személyeknek, szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel   

 

A fenti előírást szem előtt tartva, figyelemmel a Kbt      § ( ) bekezdésére is, az eljárás 

előkészítésére és az ajánlatok elbírálását végző 5 tagú Bíráló Bizottság tagjainak javaslom 

megválasztani az alábbi személyeket:  

 

1.)  öldesiné Töpper  lona, a Bíráló Bizottság elnöke, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktaná sadó 

2.) Pandur Ferenc, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

3.) Hatvári Éva, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

4.) Ková s Rózsa, pénzügyi szakértelem 

5.) Báró Béla, jogi szakértelem 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közbeszerzési törvény alapján tárgyi közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének 

biztosítására az alábbi személyeket javaslom megbízni   

 

 

Feladat:      Felelős: 

 

   Ajánlattételi felhívás elkészítése:    öldesiné Töpper  lona  

 

   Ajánlattételi felhívás, szerződéstervezet jóváhagyása: Képviselő-testület   

 

   Közbeszerzési dokumentá ió elkészítése:   öldesiné Töpper  lona 

 

   Közbeszerzési dokumentumok EKR-ben történő közzététele, EKR-en keresztüli 

kommuniká ió      öldesiné Töpper  lona  

 

   Ajánlatok bontása:   EKR  

 

   EKR által generált bontási jegyzőkönyv kiegészítése (adott esetben): 

  öldesiné Töpper  lona  

 

9  Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

 

    Döntéshozó:          Képviselő- testület 
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    Eljárás eredményéről szóló tájékoztató EKR szerinti közzététele:   

        öldesiné Töpper  lona 

 

    Szerződéskötés:      Heblibg Zsolt polgármester 

 

    Belső ellenőrzés:     .................? 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

„Napraforgó Óvoda és Bölcsőde épületének átalakítása, konyha és étkező fejlesztés” 

tárgyú, a Kbt. I    Rész, XV     ejezet,   5  § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását, valamint a szerződés tervezetet   egbízza az eljárás lefolytatásában közreműködő 

szaktaná sadót, hogy az EKR-en keresztül az alábbi gazdasági társaságokat kérje fel 

ajánlattételre, amennyiben a gazdasági társaságok az előzetes ellenőrzés és nyilatkozattételt 

követően megfelelnek a Kbt    5  § ( ) bekezdésében előírtaknak: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

A Képviselő-testület elfogadja az előkészítő és bíráló bizottságba jelölt tagokat, akik:   

 

1.)  öldesiné Töpper  lona, a Bíráló Bizottság elnöke, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktaná sadó 

2.) Pandur Ferenc, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

3.) Hatvári Éva, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

4.) Ková s Rózsa pénzügyi szakértelem 

5.) Báró Béla jogi szakértelem 

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás felelősségi rendjének biztosítására az alábbi 

személyeket bízza meg   

 

Feladat:      Felelős: 

 

1. Ajánlattételi felhívás elkészítése:    öldesiné Töpper  lona  

 

   Ajánlattételi felhívás, szerződéskötés jóváhagyása: Képviselő-testület   

 

   Közbeszerzési dokumentá ió elkészítése:   öldesiné Töpper  lona 
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   Közbeszerzési dokumentumok EKR-ben történő közzététele, EKR-en keresztüli 

kommuniká ió      öldesiné Töpper  lona  

 

   Ajánlatok bontása:   EKR  

 

   EKR által generált bontási jegyzőkönyv kiegészítése (adott esetben): 

  öldesiné Töpper  lona  

 

9  Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

 

10. Döntéshozó:          Képviselő- testület 

  

    Eljárás eredményéről szóló tájékoztató EKR szerinti közzététele:   

        öldesiné Töpper  lona 

 

    Szerződéskötés:      Hebling Zsolt polgármester 

 

    Belső ellenőrzés:     ...........?  

 

HATÁRIDŐ: azonnal 

FELELŐS: Hebling Zsolt  polgármester 

 

Alsóörs, 2019. április 17. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 Pandur Ferenc 

 intézményvezető 


