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nyílászáróinak cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
 
A Belügyminisztérium 2015. február 27-én kötött Támogatási Megállapodást Kistarcsa Város 
Önkormányzatával Az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében 
történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján meghirdetett pályázat eredményeként Kistarcsa Város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében. A benyújtott pályázat alapján a 120 millió Ft támogatást a 
Hunyadi utca építésére és a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréjére használhatja fel az 
Önkormányzat 2015. november 30-ig. A megítélt támogatási összegből 22 millió Ft lett 
intézményfejlesztésre tervezve. A képviselő-testület a 2014. évi maradványból kiegészítette 
ezt az összeget, így a 2015. évi költségvetési rendeletben összesen 39 millió Ft fedezet áll 
rendelkezésre a Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréjére.  
 
A Gesztenyés Óvoda épületegyüttese 1978-1980 években épült, melyhez csatlakozva 2010-
ben egy új szárnyat is építettek.  Az épületen a nyílászárók 17 %-a akadálymentesítés és 
egyéb fejlesztések során már korábban cserélve lettek. Az épület régi rossz állapotú fa ablakai 
a nyílászárók 52 %-át teszik ki. Ezen ablakok fa szerkezete korhadt, sokat egyáltalán nem 
lehet kinyitni, vasalatai hibásak. A régi ablakok egyesített szárnyú Teschauer típusúak, 
szétcsavarozható szárnyakkal, melyek 1 rétegű üvegezésűek, cseréjük halaszthatatlan. Az acél 
szerkezetű nyílászárók az összes nyílászáró 16 %-át teszik ki. Ezek a gazdasági bejárat, 
kazánház, gázmérő helyiség, és egy folyosószakaszon vannak beépítve, ezek hőhidas 
profilokból készültek, cseréjük indokolt. Egyéb szerkezetek a nyílászárók 15 %-át teszik ki. 
Ilyenek a kopolit üveggel ellátott bevilágító felületek. Hőszigetelő képességük rendkívül 
gyenge, helyenként sérültek, cseréjük szükséges. 
 
A fentiekben részletezett okok miatt az alábbi felújítást célszerű elvégezni: 

 

 



A régi elavult fa ablakok cseréje szükséges új hőszigetelő üvegezésű (U=1,1 W/m2K) 
többkamrás műanyag szerkezetű ablakokra, külső párkánnyal, belső könyöklővel ellátva. 
A korábban hőhidas acél szerkezetű nyílászárók helyett új korszerű hőhídmentes alumínium 
profilú nyílászárók beépítése szükséges, hőszigetelő (U=1,1 W/m2 K) üvegezéssel. 
 
A tervezett felújítás értékhatár tekintetében közbeszerzés köteles. A fejlesztést a 2015. éves 
összesített közbeszerzési tervben már szerepeltetjük. 
 
Mellékelem a „Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje” megnevezéssel kiírandó 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített 
ajánlattételi felhívást és dokumentációt.  A felhívás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás megindítását kezdeményezi.  

A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az ajánlattételi felhívást: 
 
Antüvál Kft.  
cím:1135 Budapest, Tahi utca 79/B. pinceszint képviseli: Harnóczi László,  
e-mail: antuval@gmail.com 
 
KAS ’94 Kft.  
cím: 2100 Gödöllő, Palást u. 21.  
képviseli: Kopornay László 
e-mail: kas94@kas94.hu 
 
Schneider Investment Kft. 
cím: 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.  képviseli: Schneider Zsolt 
e-mail: zsolt@schneider.hu 
  
Véptech Kft.  
cím: 2220 Vecsés, Aulich L. u. 2/A.  
képviseli: Varga Tamás 
e-mail: vprojektek@gmail.com 
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
 
Megküldés napja: 2015. április 30. 
Helyszíni bejárás: 2015. május 5. 10.00 óra 
Ajánlattételi határidő: 2015. május 8. 10.00 óra 
Bontás: 2015. május 8. 10.00 óra, Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. május 28. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. június 9. 
Teljesítés határideje: 2015. augusztus 28. 
 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

 



Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gesztenyés Óvoda 
nyílászáróinak cseréje” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához a 
mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gesztenyés Óvoda 
nyílászáróinak cseréje” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához 
elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 
 

• Antüvál Kft. (1135 Budapest, Tahi utca 79/B. pinceszint) 
• KAS ’94 Kft. (2100 Gödöllő, Palást u. 21.) 
• Schneider Investment Kft. (2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.)  
• Véptech Kft. (2220 Vecsés, Aulich L. u. 2/A.)  

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gesztenyés Óvoda 
nyílászáróinak cseréje” megnevezésű beruházásra legfeljebb 30 708 000 Ft + Áfa, azaz 
bruttó 38 999 160 forintot biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt 
a jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 

 

Kistarcsa, 2015. április 16. 
 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 


