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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019. (I. 9.) sz. határozatával úgy 
döntött, hogy a Boros Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (2300 Ráckeve, Becsei u. 5., képviseli: ifj. 
Boros László) a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése tárgyában 2017. november 15. napján kötött – 
legutóbb 2018. augusztus 30. napján módosult – vállalkozási szerződést a szerződés 13.5. pontja 
alapján Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt felmondja. A felmondó nyilatkozatot a 
Képviselő-testület felkérésére a Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda közölte a Kft-vel, ekként szerződés 
megszűntnek tekintendő.  
 
Tekintettel arra, hogy a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde megépítése az Önkormányzatnak továbbra is 
érdeke, az építés folytatására új vállalkozó kiválasztása szükséges. Az épület készültségi foka 
jelenleg műszaki ellenőr által megállapítottan 23,9 % készültségi szintű. A fennmaradó építési 
munkák vonatkozásában indikatív árajánlatokat kértünk be, a beérkezett indikatív árajánlatok 
alapján megállapítható, hogy további 390 millió Ft ráfordítás szükséges az építési munkák 
befejezéséhez.  
 
A beruházás tervezett értéke meghaladja a 300 millió forintot, így a lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás típusa a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárás. 
Figyelemmel arra, hogy a felmérési terv alapján a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának 
meghatározása a tervező részéről még folyamatban van, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 
elfogadásáról a Képviselő-testület a februári rendes ülésén hoz döntést. Mindemellett indokolt, 
hogy az összefoglaló tájékoztatás már most elfogadásra és közzétételre kerüljön, ekként az eljárás 
gyorsítható. Mellékelem a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített összefoglaló 
tájékoztatást (1. számú melléklet).  
 
Figyelemmel arra, hogy a beruházást az Önkormányzat részben támogatásból, részben saját 
forrásból valósítja meg, és a továbbépítéshez szükséges teljesítési határidő biztosítása érdekében a 
jelenleg hatályos Támogatási Szerződés módosítása szükséges, az induló közbeszerzési eljárás 
feltételes. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés I. üteme (a beruházás 75 
%-a) hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyása. A szerződés 
II. ütemének (a beruházás 25 %-ának) fedezetét – a 2019. évi költségvetés összeállítása során tett 
megállapítások alapján – az Önkormányzat saját forrásból, hitel felvételével tudja megvalósítani, 
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ekként a vállalkozási szerződés II. üteme hatályba lépésének feltétele, hogy a Kormány az 
Önkormányzat hitel felvételéhez hozzájáruljon. 
Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a Közbeszerzési 
Hatóság részére azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az eljárást 
megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni.  
 
A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi cégeknek 
javaslom kiküldeni az összefoglaló tájékoztatást és az ajánlattételi felhívást: 
 

1. Muhi Ép-Ker Kft. 
Cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 30. 
Képviselő: Muhi Tamás ügyvezető 
 

2. Buono Mercato Kft. 
Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79. 
Képviselő: Muzellákné Eszes Anikó ügyvezető 
 

3. MiraBer Bt.  
Cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34. 
Képviselő: Mira-Berczeli Krisztina ügyvezető  

 
Az eljárást megindító felhívást rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is meg kell majd 
küldeni, akik az összefoglaló tájékoztatás közzétételét követően az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelzik. 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építésének folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az 
előterjesztéshez mellékelt összefoglaló tájékoztatást elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építésének folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az 
előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló tájékoztatást és az ajánlattételi felhívást az alábbi 
cégeknek fogja közvetlenül megküldeni: 

• Muhi Ép-Ker Kft. (cím: 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 30., képviselő: Muhi 
Tamás ügyvezető), 

• Buono Mercato Kft. (cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79., képviselő: 
Muzellákné Eszes Anikó ügyvezető), 

• MiraBer Bt. (cím: 2143 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli 
Krisztina ügyvezető). 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. január 18. 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


