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KIVONAT 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. február 15-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2018.(II.15.) számú 

határozata 

 

Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi szakaszának 

rekonstrukciója 

 

Önkormányzati Képviselő-testülete: 

 

1. „Demecser város védelmét szolgáló Községi Régifolyás csatorna belterületi 

szakaszának rekonstrukciója” 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: 

 

Molnár Imre és fiai Kft. 

4516 Demecser, Szent I. u. 43.  

molnaresfiai@freemail.hu 

 

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. 

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. A. ép. 

nyiflopholding@gmail.com 

 

Zombor és Társai Kft. 

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 8.  

info@zomborcsoport.hu 

 

MOST-ÉPKER Kft. 

2800 Tatabánya, Baross köz 28. 

mostepker@gmail.com 

 

Szeged Beton Kft. 

1138 Budapest, Karikás F. u. 20. 

szegedbeton.kozpont@gmail.com 

mailto:onkormanyzat@demecser.hu
http://www.demecser.hu/
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Nyírépszer Hungária Kft. 

1047 Budapest, Liszt F. u. 2. 3. em. 7. 

info@nyirepszer.hu 

 

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: Illésné Sinka Mária pénzügyi szakértelem 

Név: Giba Tamás 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-2.1.3-15-SB1-2016-

00044 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 117.120.000 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: 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. II. (C) lph. 1/104 

Lajstromszám: 00628 

 

 

 

Lengyel Lászlóné      Imréné Bötykös Katalin 

alpolgármester                   aljegyző 

 


