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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Képviselő-testület 2017. november 6-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása, javaslat a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
megnevezésű projekt vonatkozó Támogatási Szerződésének módosítására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 188/2017. (IX.27.) számú 
határozatával „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított.  
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. §. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását 
kezdeményezte. A határozatnak megfelelően a felhívás az alábbi cégeknek került 
megküldésre: 
1. PLAN-EX 2002 Ipari és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Dózsa György út 101.) 
2. Gulyás - Ép Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2340 Kiskunlacháza, 

Kiss Ernő utca 16.) 
3. Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, Becsei u. 5.) 
4.  2-G BUILDER Kft.  (7629 Pécs, Madas József utca 7.) 
5.  DUNAGÉP Szolgáltató Zrt. (2316 Tököl, Csépi út 221.) 
 
A Képviselő-testület a beruházásra legfeljebb 279 231 968 Ft + Áfa, azaz bruttó 
354 624 599 Ft fedezetet biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a 
jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre négy cég küldte meg ajánlatát, a PLAN-EX 
Kft. nem nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok bontása 2017. október 16-án 10.00 órakor a 
Hajdu Ügyvédi Irodában megtörtént. (1.sz. melléklet)  
 
A bontást és a részletes átvizsgálást követően hiánypótlási felszólítás és felvilágosítás kérés 
került megküldésre 2017. október 20-án, melynek beadási határideje 2017. október 26. napja 
10 óra volt.  
 

 



A megadott határidőre a Gulyás - Ép Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, a 
Boros Építőipari és Szolgáltató Kft-től és a DUNAGÉP Szolgáltató Zrt-től teljeskörű 
hiánypótlás érkezett, a 2-G BUILDER Kft. hiánypótlást nem nyújtott be.  
 
A Bíráló Bizottság 2017. október 27-én 9 órakor megtartott ülésén az érvényes ajánlatokat a 
közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint értékelte, megállapította, a Boros 
Építőipari és Szolgáltató Kft-t (cím: 2300 Ráckeve, Becsei u. 5.) tette a legjobb ár-érték 
arányú ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, az ajánlati ár azonban a 
rendelkezésre álló fedezeten felül van. 
 
A Bíráló Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy abban az esetben, ha plusz 
forrásbevonással biztosítja a hiányzó fedezetet, az eljárást eredményességét állapítsa meg és a 
legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tevő Boros Építőipari és Szolgáltató Kft-t (cím: 
2300 Ráckeve, Becsei u. 5.) hirdesse ki nyertesnek. A hiányzó fedezet biztosításának 
hiányában a Bíráló Bizottság az eljárás eredménytelenségének megállapítását javasolja a Kbt. 
75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. (2. sz. melléklet) 
 
A legkedvezőbb ajánlat és a Támogatási Szerződésben építésre tervezett forrás különbsége 
nettó 20 540 191 Ft + ÁFA, azaz bruttó 26 086 043 Ft. Az építéshez szükséges többlet 
fedezet biztosításának lehetőségeiről Irányító Hatósággal egyeztettünk. Lehetőség van saját 
forrás bevonása mellett Támogatási Szerződés módosításra, az egyes részfeladatokra tervezett 
költségek átcsoportosítására a következők szerint:  
 
- Figyelemmel arra, hogy a Támogatási Szerződés és a kapcsolódó Felhívás 5.6 
pontjában foglaltak alapján az újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek számához van kötve 
az építési költségek elszámolható összegének maximuma, támogatásból legfeljebb nettó 
6.200.000 Ft/gyermek fajlagos ár számolható el az összes építési tevékenységre. A Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde I. ütemben 48 férőhelyes lesz, tehát maximum 297.600.000 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 377.952.000 Ft számolható el építési költségként. Azaz a pályázatban tervezett 
bruttó 354.624.599 Ft-os építési költségsorra bruttó 23.327.401 Ft-ot lehet 
átcsoportosítani az eszközbeszerzés sorról, a maradék bruttó 2.758.642 Ft-ot saját 
forrásból kell biztosítani.  
 
- A Támogatási Szerződés fentiek szerinti módosításához a Képviselő-testületnek az 
átcsoportosításról való döntéssel egyidejűleg vállalást kell tennie az eredetileg betervezett 
összes eszköz beszerzésére is, mert ennek hiányában a projekt műszaki tartalma 
csökkentésének esete állna fenn, ami a támogatás csökkentésével járna a 2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 65.4 c) 
pontjában foglaltak alapján. Az eszközbeszerzési sorról átcsoportosított bruttó 23.327.401 Ft-
ot, mivel a beszerzés jövő évben lesz aktuális, a 2018. évi költségvetésben kell elkülöníteni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az ajánlatok 
érvényességére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői döntést a képviselő-
testület hozza meg a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembe vételével, amely Bíráló 
Bizottsági javaslatot a polgármester terjeszt a testület elé. A képviselő-testületnek a Kbt. 27. § 
(5) bekezdésének megfelelően név szerinti szavazáson kell döntenie. A képviselő-testület a 
Bíráló Bizottság javaslatától eltérő döntést is hozhat, de azt köteles írásban megindokolni. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. 



 
 

I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az 
alábbi ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot: 

• Gulyás - Ép Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2340 Kiskunlacháza, 
Kiss Ernő utca 16.) 

• Boros Építőipari és Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, Becsei u. 5.) 
• DUNAGÉP Szolgáltató Zrt. (2316 Tököl, Csépi út 221.) 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során, a 2-G 
BUILDER Kft. (7629 Pécs, Madas József utca 7.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének a Boros 
Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2300 Ráckeve, Becsei u. 5., képviseli: ifj. Boros László) 
nyilvánítja a megajánlott nettó 299 772 159 Ft ajánlati ár és 36 hónap jótállási idő 
alapján. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy nyertest követő ajánlattevő nem kerül 
megnevezésre.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás rendelkezésre álló 
fedezetén felül a 20 540 191 Ft + Áfa, azaz bruttó 26 086 043 Ft fedezetet az alábbiak 
szerint biztosítja: 

• VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építése” megnevezésű projektre vonatkozó 2017. augusztus 17-én megkötött 
Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló eszközforrásból 18 368 032 Ft + Áfa, 
azaz bruttó 23 327 401 Ft átcsoportosításával, 

• 2 172 159 Ft + Áfa, azaz bruttó 2 758 642 Ft saját forrásból történő biztosításával 
a 2017. évi költségvetés általános tartalékából. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 
megkötésére 299 772 159 Ft + Áfa, azaz bruttó 380 710 642 Ft összegben. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel,  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazást kell alkalmazni.” 
 



 
II. Határozati javaslat  

 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 08. 17.-én megkötött, 
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” 
megnevezésű projektre vonatkozó Támogatási Szerződés költségsorait az alábbiak 
szerint kívánja módosítani: 

• Építéshez kapcsolódó költségek: 297 600 000 Ft + áfa, azaz bruttó 377 952 000 Ft 
• Eszközbeszerzés költségei: 5 774 693 Ft + áfa, azaz bruttó 7 333 859 Ft 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a VEKOP-6.1.1-
15-PT1-2016-00061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” megnevezésű 
projektre 2017. 08. 17-én kötött Támogatási Szerződésből megvalósuló Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde működéséhez szükséges, a projekt keretében betervezett 
eszközbeszerzést megvalósítja, melynek az átcsoportosítás következtében hiányzó bruttó 
23 327 401 Ft összegű fedezetét a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást kezdeményezze 
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok (Irányító 
Hatóság) felé, továbbá felhatalmazza, hogy jóváhagyást követően a Támogatási 
Szerződés módosítást aláírja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 23 317 401 Ft fedezetének a 
2018. évi költségvetésben történő biztosításáról. 
 
Határid ő: azonnal, Támogatási Szerződés módosítás aláírása vonatkozásában az Irányító 
Hatóság általi jóváhagyást követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
  
 
Kistarcsa, 2017. október 27. 
 

Solymosi Sándor 
   polgármester 

 


