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Kivonat 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. július 6-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének 
jegyzőkönyvéből. 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

75/2017.(VII.6.) számú 

határozata 

 

TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00064 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Demecserben” 

pályázathoz kapcsolódó Demecseri Élelmezési Üzem fejlesztése tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

 

Önkormányzati Képviselő-testülete: 

 

1. „A Demecseri Élelmezési Üzem fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése szerinti – nemzeti 

eljárásrendbe tartozó – hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

megindítását elrendeli, az előkészített ajánlattételi felhívást és az egyéb közbeszerzési 

dokumentumokat jóváhagyja. 

 

2. A lefolytatandó eljárástípusnak megfelelően az eljárásban való részvételre az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel: 

 

GARA-ÉP-KER KFT. 

4472 Gávavencsellő, Szabadság u. 1/A. 

galzoltan0630@gmail.com 

 

Pápa-Ép Kft. 

4485 Nagyhalász, Bocskai u. 45. 

papa-ep-kft@freemail.hu 

 

K.F.ZS. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

4484 Ibrány, Szőlő köz 8. 

kfzskftibrany@gmail.com 

 

TOP-PROJEKT KFT. 

4472 Gávavencsellő, Szent L. u. 2. 

topprojektkft@gmail.com 
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Nyír-sl Kft. 

4400 Nyíregyháza, Belső krt. 47/A fsz. 1. 

nyirslkft@gmail.com 

 

3. A Közbeszerzési Szabályzat alapján az alábbi bírálóbizottsági tagokat jelöli ki a 

megfelelő szakértelem, illetőleg a Kbt. 27.§ (3) bekezdésében foglaltaknak való 

megfelelés érdekében: 

 

Név: Fodorné Maksa Márta pénzügyi szakértelem 

Név: Bíró Roland közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

Név: Dr. Kovács Péter; közbeszerzési-jogi szakértelem, felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 

 

4. A megvalósítandó építési beruházás tekintetében a fedezet a TOP-4.2.1-15-SB1-2016-

00064 azonosító számú pályázati forrás alapján biztosított.  

 

5. Az építési beruházás tekintetében a becsült érték meghatározása a Kbt. 28. § (2) 

bekezdés d) pontja alapján szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapján, 

illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a tervezői költségvetés 

alapján történt.  

A tervezői költségvetés alapján ezen közbeszerzési eljárásban nettó 32.440.579 Ft 

becsült érték került meghatározásra. 

A Kbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatározására vonatkozó előírások 

alkalmazásra kerültek az előkészítés során, az építési beruházások értékét 

Ajánlatkérőnek más beszerzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg Ajánlatkérő a 

Kbt. 19. § szerinti tilalmi előírásokra tekintettel járt el. 

6. A Közbeszerzési Szabályzat, valamint a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének való megfelelés 

érdekében az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jelöli ki az 

eljárásban való részvételre: 

 

Név: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Agilitas Kft.) 

Székhely: 3432 Emőd, József utca 1/A. 

Lajstromszám: 00628 

 

 

K.m.f. 

 

 

Váradi László       Dr. Mátyás B. Szabolcs  

polgármester         jegyző 
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