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9 .  N a p i r e n d   
  

E LŐT E R J E S Z T É S  
Megbízás közbeszerzési eljárás lebonyolítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól pályázati támogatást nyert az 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására és működtetésére. 
A kialakításra és működtetésre igénybe vehető támogatás együtt 48.026.771 Ft.  
Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására és korszerűsítésre, valamint a beépítésre 
kerülő eszközbeszerzésre – építési beruházás - elszámolható nettó kiadások összege 34.393.038 Ft. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 240.§-a értelmében 
egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ha beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti 
értékhatárokat.1 
 
A Kbt. rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a kiírás és az értékelés során az 
eljárásba bevont személyeknek (Ajánlatkérő és/vagy Ajánlatkérő Nevében Eljáró Szervezet) megfelelő 
– a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.  
A jogszabályi előírás mellett saját érdekünk is, hogy a speciális, ,bonyolult és nagy szaktudást igénylő 
közbeszerzést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, pontosan bonyolítsuk le. 
A jogszabályi előírás teljesítése, és a jogszerű közbeszerzés lefolytatása érdekében javasoljuk, hogy az 
„Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Tolmács Községben” tárgyú projekt 
építési közbeszerzési eljárásának lefolytatására külső, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező 
személyt bízzunk meg. 
 
A közbeszerzés lefolytatására két árajánlatot kértünk: 

− Valar Gazdasági és Tanácsadó Bt. (2096 Üröm, Boglárka u. 11.) 
árajánlat: 200.000 Ft + áfa. 

− Invicta 2000 Kft. (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) 
árajánlat: 450.000 Ft + áfa. 

 
 
A beérkezett árajánlatok, és a korábbi jó együttműködési tapasztalatok alapján javasoljuk, hogy a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Valar Bt. kerüljön megbízásra. 
 
 
Tolmács, 2010. június 2. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 A Kbt. 244. § (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 
törvény 87.§ (1) bekezdése értelmében a 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig irányadó nemzeti 
értékhatárok:  

− árubeszerzés esetében: 8 millió Ft; 
− építési beruházás esetében 15 millió Ft. 
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…../2010. (……..) Képviselő – testületi határozati  j a v a s l a t   
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által 2010. évben kiírásra kerülő 
„Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Tolmács községben” tárgyú egyszerű 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátása, 
ajánlattételi hirdetmény és az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények, tájékoztatók, ajánlattételi 
dokumentáció előkészítése, elkészítése) megbízza a Valar Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Bt-t 
(székhely: 2096 Üröm, Boglárka utca 11.) 
A megbízottat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a megbízó Tolmács Község Önkormányzatától 
200.000 Ft + áfa tanácsadói díj illeti meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, körjegyző 
 
 


