
Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 9-én 
megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
67/2017. (XI. 09.) határozata 

 

TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 Szajoli orvosi rendelő felújítása 

Közbeszerzési kiírás elfogadására 

 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bírálóbizottság javaslatát elfogadja 
és az alábbiakat határozza el: 

1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 

A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 

Beszerzés becsült értéke összesen:     42 426 400.- HUF 

2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt nemzeti eljárásrend 
irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával 
lefolytatandó eljárás  

3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 

A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint módosítja a közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi a fenti becsült költséggel, mellyel egy időben valamennyi beruházása vonatkozásában 
pontosítja közbeszerzési tervét. 

4. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés forrását:  

Rendelkezésre álló forrás: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 támogatói okirat szerinti 100 % 
mértékű támogatási intenzitással nettó 42 426 400.- HUF 

5. Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I. 
kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki 
dokumentáció IV. kötet 

6. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 



A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  

• Károlyház Kft. 5000 Szolnok, Vércse u. 21. 
• Maranello 2001 Kft. 5000 Szolnok, Panel út 2. 
• Hun-Sági és Fia Kft. 4440 Tiszavasvári, Arany János u. 4. 
• Szilasi és Társa Kft. 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a. 
• Böjtös-Bau Kft. 5000 Szolnok, Szántó krt. 61-63. 

7. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

A Képviselő-testület a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindításáról 
határoz és megbízza a Bírálóbizottságot és a bevont felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót az eljárás megindításához szükséges lépések megtételére, az eljárás 
megindítására. 

 

Határid ő: 2017. december 31. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Szöllősi József sk.     Dr. Bartók László sk. 
   polgármester        jegyző 
 
 
A kivonat készült: 2017. november 13. 
 
A kivonat hiteléül: 
   Kelemen Tímea 
          előadó 
 


