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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére 
 
 

Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Gesztenyés Óvoda homlokzati 
hőszigetelése” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen, 2015. május 13-án pályázatot hirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására”.  A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe 
és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi 
alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely 
hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja 
továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 
tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
 
A Képviselő-testület 103/2015. (V. 27.) sz. határozatában döntött arról, hogy a meghirdetett 
felhívásra az alábbi beruházások megvalósítására nyújt be pályázatot: 

a) Gesztenyés Óvoda hőszigetelése (bruttó összköltség: 31 579 000 Ft) 
b) Aulich Lajos utca felújítása (bruttó összköltség: 17 647 000 Ft) 
c) Simándy József Általános Iskola tornatermének felújítása (bruttó összköltség: 

23 529 000 Ft) 
 

Az Önkormányzat szűkös költségvetése miatt, a pályázat összeállításánál kiindulási szempont 
volt, hogy a maximális támogatási keret kihasználásával, a maximális támogatáshoz 
szükséges önrészen felül, többlet fedezetet ne kelljen az Önkormányzatnak biztosítania.  
 
Pogácsás Tibor, önkormányzati államtitkár 2015. augusztus 11-én kelt levelében értesített 
arról, hogy az Önkormányzat pályázata részben támogatásra került, a mellékelt Támogatói 
Okirat szerint. A Gesztenyés Óvoda hőszigetelése így 95%-os támogatási intenzitás 
mellett, 1 579 000 Ft saját forrásból megvalósítható. A támogatói Okirat, a fellebbezési 
határidő lejártát követően, 2015. augusztus 20-án lép hatályba.  
 
A 2015. évi költségvetési rendeletben a Gesztenyés Óvoda homlokzati hőszigetelésének 
összköltsége beépítésre került.  

 

 



A tervezett beruházás értékhatár tekintetében közbeszerzés köteles, ezért a 2015. évi 
összesített közbeszerzési tervet is módosítani szükséges. 
 
Mellékelem a „Gesztenyés Óvoda homlokzati hőszigetelése” 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: 

• SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.  
cím: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13.  
képviseli: Halenár István 
e-mail:info@shsepito.hu 
fax:06-22-332-053 

• Panel Alpintechnika Kft.  
cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 7. 
képviseli: Zsoldos Péter 
e-mail: info@panelalpintechnika.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. szeptember 2. 
Helyszíni bejárás: 2015. szeptember 3. 9.00 óra 
Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 9. 10.00 óra 
Bontás: 2015. szeptember 9. 10.00 óra, Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. október 1. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. október 13. 
Teljesítés határideje: 2015. december 15. 
 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 

 

 

1. sz. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi összesített 
közbeszerzési tervét az alábbi ponttal egészíti ki: 
 

A közbeszerzés tárgya  Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés 

az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 



 I. Árubeszerzés  
    

 II. Építési beruházás  
    

Gesztenyés Óvoda homlokzati 
hőszigetelése 

 
nemzeti 

 
 

Kbt. III. rész, 
122.§ (7) a) 

szerinti 
hirdetmény 

nélküli eljárás  

2015. szeptember 2. 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
    

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

2. sz. Határozati javaslat 

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

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

− SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. (cím: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 13., 
képviseli: Halenár István) 

− Panel Alpintechnika Kft. (cím: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi u. 7., képviseli: Zsoldos 
Péter) 

− Véptech Kft. (cím: 2220 Vecsés, Aulich L. u. 2/A., képviseli: Varga Tamás) 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gesztenyés Óvoda 
homlokzati hőszigetelése” megnevezésű beruházás kivitelezésére legfeljebb 24 415 350 Ft 
+ Áfa, azaz bruttó 31 007 495 forintot biztosít az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, 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. augusztus 19. 
 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 



 
MELLÉKLET: Ajánlattételi dokumentáció  
 
 
 


