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TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és fejlesztése 

Közbeszerzési kiírás elfogadására 

 

 

A Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslatát elfogadja és az alábbiakat határozza el: 

 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és fejlesztése 

 

1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 

A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 

megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 

Önálló becsült érték a tervezői költségvetés alapján:        52.523.367.- 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, tekintettel a  Kbt. 53. § (1) bek. 6) pontjára 

 

3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint a közbeszerzési tervsort elfogadja az EKR 

rendszerében az eljárást felveszi a fenti becsült költséggel. 

 

4. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg a beszerzés nettó forrását:  

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló TOP-1.4.1-15-JN1-2016-

00011 Támogatói okirat szerint nettó 35.636.268.- HUF. 

Ajánlatkérő vállalja, hogy a többletforrások biztosítására többletforrás-igény bejelentéssel él, 

a lehetőségeihez mérten a költségátcsoportosítások alapján biztosítja a szükséges forrásokat, 

ennek alapján a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (1) bek. 6) pontjára tekintettel feltételes 

közbeszerzési eljárásként kerülhet lefolytatásra. 

A rendelkezésre álló forrás a várható többletforrási igénybejelentéssel: 52.523.367.- HUF 
 

5. Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: Ajánlattételi Felhívás és 

Dokumentáció, Szerződéstervezet, Műszaki dokumentáció. Közbeszerzési tervsort tartalmazó 

irat 

 

6. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 
A Képviselő-testület a Bírálóbizottság előzetes vizsgálatát elfogadva az alábbi gazdasági 

szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  

 

1. Károlyház Kft., 5000 Szolnok, Vércse u. 21. 

2. Maranello 2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft., 5000 Szolnok, Panel út 2. 

3  NIKÉ 26 Kft., 5000 Szolnok, Jósika u 17. 

4. STYL BAU 2003 Építőipari és Kereskedelmi Kft., 5000 Szolnok, Molnár Ferenc u. 67. 

5. BAU Horizont 2003 Kft., 5000 Szolnok,Pozsonyi u 26. I/5. 



 

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. 
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