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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 

 
Tárgy:  Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása 
céljából” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 207/2017. (X. 25.) sz. határozatával 
akként döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 
kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
- A projekt címe: Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása céljából 
- A beruházással érintett ingatlanok címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. 
- A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi száma: 3144/25 hrsz  
- A pályázati konstrukció száma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017 
- A projekt összes költsége: bruttó 131 579 365 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 125 000 397 Ft 
- A biztosítandó saját forrás összege: 6 578 968 Ft 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a 6 578 968 Ft önrész 
összegét a 2018. évi költségvetésében, a beruházási kiadások soron biztosítja. 
 
A Pénzügyminisztérium és Kistarcsa Város Önkormányzata között a projekt tárgyában 2018. 
június 18-án kötött Támogatási Szerződés alapján az Önkormányzat 2018. július 12-én az 
építési munkákra vállalkozási szerződést kötött VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Kft-
vel (2220 Vecsés, Aulich Lajos utca 2/A.) nettó 78 464 778 Ft értékben.  
 
A projekt eddig felmerült költségeinek összesítése során megmutatkozik, hogy a tervezetthez 
képest az Építési tevékenység, Közbeszerzési eljárások költségei, valamint a 
Projektmenedzsment költség soron fel nem használt támogatás maradt. A pályázati felhívás az 
elszámolható költségtípusok belső korlátait százalékosan szabályozza, melyet figyelembe 
véve, a megmaradt támogatást az Építési tevékenység sorra javasolt átcsoportosítani, továbbá 
felhasználni. 
 
A kapcsolódó Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése, melyben a beruházás 
ismertetésére is sor került, a Képviselő-testület márciusi rendes ülésére külön kerül 
előterjesztésre. 
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Az átcsoportosított támogatási összeg felhasználásával lehetőség nyílik a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda kazánházi elektromos elosztójának fejlesztésére, mely beruházás becsült 
értéke az indikatív árajánlat alapján nettó 868 345 Ft. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. előírásai 
szerint a korábbi építési beruházás a jelenlegi beruházás becsült értékével egybeszámítandó, a 
beruházás megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
A beruházás fedezete 2019. évi költségvetésben tervezésre került, a beruházás a 2019. évi – a 
Képviselő-testület márciusi rendes ülésére előterjesztésre került – összesített közbeszerzési 
tervben szerepel. 
 
Mellékelem a „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalának javítása céljából” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi felhívást és dokumentációt (1. 
számú melléklet). A felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § 
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezi. A közbeszerzési 
eljárás feltételes, a feltétel, a Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépése. 
 
A hasonló tevékenységi körű cégek között végzett előzetes piacfelmérés alapján az alábbi 
cégeknek javaslom kiküldeni az ajánlattételi felhívást: 
1. Snowwmen Kft. 

Cím: 1162 Budapest, Gusztáv utca 76. 
E-mail: snowmen@externet.hu 
Képviselő: Adamecz László  

2. MiraBer Bt.  
Cím: 2142 Kistarcsa, Déryné utca 34. 
E-mail: info@miraber.hu  
Képviselő: Mira-Berczeli Krisztina 

3. EcoManage Kft. 
Cím: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 44. 
E-mail: mail.ecomanage@gmail.com 
Képviselő: Lénárt Béla  

4. ÉVISAT.Kft. 
Cím: 1139 Budapest, Röppenytyű utca 5. 9. em. 37. 
E-mail: albertmiklosne@gmail.com 
Képviselő: Albert Miklósné 

5. Kirefta Kft. 
Cím: 1144 Budapest, Füredi utca 9. A lépcsőház 10 em. 40. 
E-mail: ferenc.balazsics@kirefta.com 
Képviselő: Balázsics Ferenc 

 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
közzététel napja: 2019. március 28. 
ajánlattételi határidő: 2019. április 11. 10.00 óra 
eredményhirdetés tervezett időpontja: 2019. április 25. 
szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. május 2. 
hatálybalépés napja: Támogatási Szerződés módosításának napja 
teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépését követő 14. nap 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
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Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának 
javítása céljából” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az 
előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának 
javítása céljából” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához 
elfogadott ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldi meg: 

• Snowmen Kft. (cím: 1162 Budapest, Gusztáv utca 76., képviselő: Adamecz 
László), 

• MiraBer Bt. (cím: 2142 Kistarcsa, Déryné utca 34., képviselő: Mira-Berczeli 
Krisztina), 

• EcoManage Kft. (cím: 2120 Dunakeszi, Gizella utca 44., képviselő: Lénárt Béla ), 
• ÉVISAT.Kft. (cím: 1139 Budapest, Röppenytyű utca 5. 9. em. 37., képviselő: 

Albert Miklósné), 
• Kirefta Kft. (cím: 1144 Budapest, Füredi utca 9. A lépcsőház 10 em. 40., 

képviselő: Balázsics Ferenc). 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda elektromos kiegészítő munkái az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának 
javítása céljából” megnevezésű beruházásra legfeljebb 868 345 Ft+ Áfa, azaz bruttó 
1 102 798 Ft fedezetet biztosít, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartja magának azt a 
jogot, hogy nevezett eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2019. március 14. 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 


