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Tárgy:  Közbeszerzési összefoglaló tájékoztatás, valamint ajánlattételi felhívás elfogadása a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
Figyelemmel arra, hogy a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás becsült értéke a 300 millió Ft-ot meghaladja és a szerződés európai uniós támogatásból kerül 
finanszírozásra, a Képviselő-testület 57/2019. (II.27.) számú határozatával korábban elfogadott 
közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi ellenőrzés céljából a közbeszerzésekért felelős 
miniszternél be kellett nyújtanunk. Az eljárás csak abban az esetben indítható meg, ha az ex-ante 
(előzetes) vizsgálatot követően megállapítást nyer, hogy a dokumentáció közbeszerzési-jogi 
szempontból megfelelő. 
 
A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban KFF) 2019. március 20-
án kelt ellenőrzési jelentése (1. számú melléklet) a felhívás több pontját kifogásolta, melyre helyenként 
magyarázatot adtunk, helyenként módosításokat eszközöltünk (pl. értékelési szempont, alkalmassági 
kritérium, becsült érték feltüntetése). 
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda elkészítette az ellenőrzési jelentésben foglaltak alapján átdolgozott összefoglaló 
tájékoztatást (2. számú melléklet), felhívást és ajánlattételi dokumentációt (3. számú melléklet). A 
közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi ellenőrzésének folytatása céljából azok Képviselő-
testület általi elfogadása szükséges. Ha ezt követően a KFF további pontosításokat kér, azt Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 5. pont (1) bekezdése alapján, saját hatáskörben 
megtehetem, erről a Képviselő-testületet értesítem. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

1.sz. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 30/2019. (II.13.) számú és 
az 57/2019. (II.27.) számú határozatait. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

 



2 
 

2.sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének 
folytatása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához az előterjesztéshez 
mellékelt összefoglaló tájékoztatást és ajánlattételi felhívást 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), 

• Nova Bau Hungary Kft. (cím: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 29., képviselő: Novák Zoltán 
Nándor ügyvezető), 

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

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének 
folytatása” megnevezésű beruházásra legfeljebb 444 625 420 Ft +Áfa összeget 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 többséget igényel. 

 
 
Kistarcsa, 2019. március 25. 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


