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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. szeptember 29-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya: 

Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására kiírt 

pályázat iskolai gyógytestnevelési és erőnléti teremépítés céljáravonatkozó 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Csabdi általános iskolai 

tornaszoba építésére. Az eljárás során egy érvényes ajánlat érkezett: 

aBAJ-NA Építőipari és Szolgáltató Kft.-tól, amely  nettó 23.042.594 Ft 

ajánlati árat határozott meg. 

A Bírálóbizottság 2015. szeptember 25-én tartott ülésén egyhangúlag támogatta az ajánlat 

elfogadását, különös tekintettel a forrás felhasználására rendelkezésre álló rövid határidőre, 

illetőleg arra, hogy a pályázati támogatás és a vállalt önrész a vállalkozó megbízására nagy 

részben fedezetet biztosít. A Bírálóbizottság ennek alapján a BAJ-NA Kft-vel való 

szerződéskötést a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, különös tekintettel arra, hogy 

újabb eljárás lefolytatására és a műszaki tartalom megváltoztatására nincs már idő. 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a vállalkozási 

szerződést a BAJ-NA Építőipari és Szolgáltató Kft-vel kösse meg az önkormányzat az 

ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés-tervezet szerint. Egyidejűleg a pályázati 

támogatás elszámolásának határidejét módosítani szükséges, mivel a hiányzó -

nagyságrendileg négymillió forint összegű – forrás fedezete csak a jövő évi költségvetés 

terhére biztosítható. A döntést követően a határidő módosítása iránti igényt bejelentem a 

támogatás nyújtó felé. 

A döntés meghozatala során név szerinti szavazással szükséges döntenünk. 

Csabdi, 2015. szeptember 25. 

 

      Tisztelettel: 

 

 

     Huszárovics Antal 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015 (IX.29.) számú határozata 

Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására kiírt pályázat 

iskolai gyógytestnevelési és erőnléti teremépítés céljáravonatkozó közbeszerzési eljárásban a 

nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testület Bírálóbizottság a „Csabdi általános iskolai 

tornaszoba építésére” tárgyú döntési javaslatát név szerinti szavazással elfogadva, 

közbeszerzési eljárásban az alábbi határozatot hozza: 

1., Az eljárás nyertese: 

 



BAJ-NA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(2072 Zsámbék, Akadémia u. 8.) 

 

Ajánlati ár: nettó 23.042.594 Ft 

 

Kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nyújtotta be; 

az ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezete összegét meghaladja, de a nettó 2.147.538 forint 

önerő többletterhet ajánlatkérő biztosítani tudja. 

 

2., A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő: 

 

Ajánlatkérő nem hirdet. 

 

Indoka: 

Egy érvényes ajánlat érkezett. 

 

3.,A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a BAJ-NA Építőipari és 

Szolgáltató Kft. gazdasági társasággal, mint nyertes ajánlattevővel az ajánlattételi felhívás 

mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja. 

 

       Felelős: polgármester 

       Határidő: azonnal 


