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A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Bölcsőde kiviteli tervének 

(szakági kiviteli tervekkel) elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 

 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület 91/2015. (IV. 29.) számú határozatának megfelelően a 3144/26, 

3144/27, 3144/28 hrsz-ú telkek egyesítése megtörtént. Az egyesített Kistarcsa, Eperjesi út 

1/A. szám és a 3144/28 hrsz-ú telekre a két ütemben megépíthető 4+2 csoportszobás (2+1 

egységes) úgynevezett C fokozatú bölcsődeépület engedélyezési dokumentációja 2015. 

augusztus 24-én leszállításra került, melynek engedélyezési eljárása folyamatban van. 

 

A megyei területfejlesztési programba többek között a bölcsőde építést is előirányoztuk, 

első prioritásként 450 000 000 Ft bruttó becsült tervezett költséggel, amely projekt 

illeszkedik a megyei koncepció  "Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás 

biztosítása, az oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a 

kultúra, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi identitás erősítése" 

stratégiai célhoz. A projekt ugyancsak illeszkedik a megyei koncepció "Területi és társadalmi 

kohézió, szociális felzárkóztatás" horizontális célhoz. Végül, de nem utolsó sorban illeszkedik 

a Pest Megyei Területfejlesztési Program TM2.a projektcsomagjához: "Oktatási intézmények 

(bölcsőde, óvoda, családi napközi, általános iskola) fejlesztése".  

 

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretein 

belül hamarosan kiírásra kerül a 6.1.1 Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák 

infrastrukturális fejlesztései megnevezésű pályázat. A benyújtásra kerülő pályázatokat 

meghatározott kiválasztási kritériumok alapján fogják bírálni. Olyan objektív értékelési 

szempontokat alakítanak ki, melyek alkalmasak a támogatási kérelmek közötti minőségi 

rangsor felállítására. Ahhoz, hogy pályázatunk pozitív bírálatot kapjon, törekednünk kell a 

megszerezhető pontszámok maximális elérésére.  

A bírálat során, az egyik értékelési szempont a beruházás előkészítettsége. Itt pontszám csak 

a legmagasabb szinten előkészített szempontra adható, ezen belül 1 évnél nem régebbi 

megvalósíthatósági tanulmánnyal, érvényes engedélyezési tervvel és kiviteli tervvel kell 

rendelkeznünk ahhoz, hogy a maximálisan elérhető pontszámot megkapjuk. 
 

 

  



A kiviteli terv készítésének költsége előre láthatólag elszámolható lesz a támogatás terhére. 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) rendeletben 

a Bölcsőde kiviteli tervének készítése beépítésre kerül.   

  

A tervezés értékhatár tekintetében közbeszerzés köteles, ezért a 2015. évi összesített 

közbeszerzési tervet is módosítani szükséges. 

 

Mellékelem a „Bölcsőde kiviteli tervének (szakági kiviteli tervekkel) elkészítése” 
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: 

 

 Telandis Kft. 

cím: 2092 Budakeszi, Kossuth Lajos u. 26. 

képviseli: Tóth Zoltán ügyvezető 

e-mail: telandiskft@gmail.com 

 

 PRO-ÉP 2000 Építő, kereskedelmi és szolgáltató Kft. 

cím: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21B. 506 

képviseli: Tarczi Péter ügyvezető 

e-mail: proep2000.tarczi@gmail.com 

  

 VÉPTERV Mérnöki és Műszaki Tanácsadó 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. október 29. 

Ajánlattételi határidő: 2015. november 9. 10.00 óra 

Bontás: 2015. november 9. 10.00 óra, Hajdu Ügyvédi Iroda 

Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. november 26. 

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. december 8. 

Teljesítés határideje: 2016. április 6. 

 

 

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: 
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A közbeszerzés tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés 

az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

 I. Árubeszerzés 
 

    

 II. Építési beruházás 
 

    

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

Bölcsőde kiviteli tervének 

(szakági kiviteli tervekkel) 

elkészítése 

 

nemzeti 

 

 

Kbt. III. rész, 

122.§ (7) a) 

szerinti 

hirdetmény 

nélküli eljárás  

2015. október 29. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

2. sz. Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsőde kiviteli tervének 

(szakági kiviteli tervekkel) elkészítése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 

megindításához a mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsőde kiviteli tervének 

(szakági kiviteli tervekkel) elkészítése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 

megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 

- Telandis Kft. (cím: 2092 Budakeszi, Kossuth Lajos u. 26., képviseli: Tóth 

Zoltán, ügyvezető) 

- PRO-ÉP 2000 Építő, kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1117 Budapest, 

Bercsényi u. 21B. 506, képviseli: Tarczi Péter, ügyvezető) 

- VÉPTERV Kft. (cím: 2220 Vecsés, Aulich L. u. 2/A., képviseli: Varga Tamás, 

ügyvezető) 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsőde kiviteli tervének 

(szakági kiviteli tervekkel) elkészítése” megnevezésű feladatra legfeljebb 12 000 000 Ft + 

Áfa, azaz bruttó 15 240 000 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. október 15. 

 

 

   Solymosi Sándor  

      polgármester 


