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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének elfogadásakor erre az évre kiemelt fejlesztési 
elképzeléseként az új Faluház létrehozását határozta meg. Az elmúlt ülésünkön döntöttünk a 
beruházás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról. Az építési 
beruházás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik azzal, hogy 
becsült értéke nem éri el a nettó 150.000.000.- Ft-ot, í gy a törvény 122. § (7) bekezdés a) 
pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
jártunk el. Az eljárás során az alábbi három ajánlattevőnek juttattuk el az ajánlattételi 
felhívást. 

a) SOKON Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2484 Agárd, 
Széchenyi úti üzletsor 
b) Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1112 Budapest, 
Németvölgyi út 146. 
c) System Novum Innovatív Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Ybl 
Miklós sétány 26. II. em. 20. 
 

Az ajánlattevők 2013. június 14. 10:00 óráig nyújthatták be ajánlatukat, melyeket a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság még aznap megvizsgált. Ezt követően június 17. napján a 
tárgyalási szakasz első fordulójában sikerült megegyezésre jutnunk a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó SOKON Kft. gazdasági társasággal, aki a szerződési feltételeket előzetesen 
elfogadta. 

A legkedvezőbb ajánlat vállalkozói díja 133.249.838.- Ft+Áfa. 

Fentiek alapján javasolom, hogy a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a munkát a 
legalacsonyabb vállalkozói díj mellett vállaló SOKON Kft-t bízzuk meg a felcsúti új Faluház 
megépítésével.  

A szűkös határidők betartására tekintettel javasolom a napirendi pont sürgősséggel történő 
tárgyalását. 

Felcsút, 2013. június 17.  
 

     Mészáros Lőrinc  
       polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2013 (VI.18..) számú határozata 
a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 
 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbiakról határoz: 



1., a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület a Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve 
megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő a SOKON Kft. gazdasági társaság, amely az 
ajánlattevők közül a legalacsonyabb vállalkozói díj, 133.249.838.- Ft+Áfa, azaz 
Egyszázharminchárommillió-kettőszáznegyvenkilencezer-nyolcszázharmincnyolc Forint+Áfa 
mellett vállalta a kivitelezést. 

2., a felcsúti új Faluház megépítése tárgyában a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását 
mellékletét képező szerződés-tervezetet valamennyi pontját érintően az ajánlattevő elfogadta. 

3., a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SOKON Kft. gazdasági 
társasággal, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést aláírja. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

  

 

 



 


