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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. december 14-i ülésére 

 
Tárgy: Faluház és iskola épületének energetikai korszerűsítésére irányuló közbeszerzési 

eljárás lezárása 
 
Ikt.sz: LMKOHFL/29-23/2018. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 azonosító 
számú, „A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” és a TOP-
3.2.1-16-BK1-2017-00055 azonosító számú, „A Felsőlajosi Faluház energetikai 
korszerűsítése” című pályázataival kapcsolatosan a „Felsőlajosi épületenergetikai 
korszerűsítés” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a 39/2018. (X.15.) önkormányzati határozattal. 
  
 A közbeszerzési dokumentáció 2018. október 18-án került megküldésre a 40/2018. 
(X.15.) önkormányzati határozattal kiválasztott 5 gazdasági szereplő részére. Az ajánlattételi 
határidő 2018. november 16. 10:00 óráig tartott, amely időpontig 2 ajánlattevőtől 4 ajánlat 
érkezett be a 2 rész vonatkozásában. A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 1. mellékletét 
képzi. 
 
 Az ajánlatok értékelése során megállapításra került, hogy hiánypótlás kiírása 
szükséges, mely hiánypótlás benyújtási határideje 2018. december 5. 12:00 óra volt. A 
hiánypótlásnak valamennyi gazdasági szereplő eleget tett. 
 
 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: KBB), - melynek elnöke dr. Balogh 
László, és tagjai Farkasné Őze Angéla, Szilágyi Ödön, dr. Nedwed Mária - 2018. december 
11-én megtartott ülésén elvégezte a beérkezett ajánlat előzetes értékelését a Bács-Tender Kft. 
együttműködésével. 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzata 47. 
pontjának megfelelően „a bírálóbizottság – amennyiben volt hiánypótlás, véglegesen a 
hiánypótlási határidő elteltét követően - értékeli az ajánlatokat a Lebonyolító igénybevételével 
járó közbeszerzési eljárásban a Lebonyolító által előkészített bírálati lapokkal.” 
 
 Megállapítást nyert, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek, mivel megfelelnek a 
közbeszerzési dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A 
bírálat értelmében mindkét rész esetében a GOMÉP Kft. ajánlatevőt lehet kihirdetni az eljárás 
nyertesévé, mivel az ajánlatai – a közbeszerzési dokumentációban meghatározott az 
összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont szerint - a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatok. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzata 24. pontja 
értelmében a döntéshozó a közbeszerzés érdemi kérdéseiben a Képviselő-testület. 
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  A beérkezett legkedvezőbb ajánlatokban meghatározott összegek és a 
pályázatok költségvetésében az építésre fordítható összeg különbözetét az alábbi táblázat 
mutatja be: 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 ISKOLA 
Pályázati építési összeg bruttó 36.668.790.- 
Legkedvezőbb ajánlat bruttó 41.500.829.- 
Különbözet: bruttó 4.832.039.- 
 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 FALUHÁZ 
Pályázati építési összeg bruttó 31.973.329.- 
Már elkülönített önerő (nem támogatható 
épületszárnyak) 

bruttó 3.389.100.- 

Legkedvezőbb ajánlat bruttó 45.243.806.- 
Különbözet: bruttó 9.881.377.- 
 
A két pályázathoz összesen további 14.713.016.- forint önerő biztosítása szükséges annak 
érdekében, hogy a Képviselő-testület jelen közbeszerzési eljárást sikeresen le tudja zárni. 
 
 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetekben 
foglaltakat javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek elfogadásra: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
A „Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi 
épületenergetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 1. 
részének nyertese a GOMÉP Kft. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges összesen bruttó 4.832.039.- forintot biztosítja Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1.12. „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 pályázat beruházási 
költségei (iskola energetika)” sora terhére. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az eljárás lezáráshoz szükséges dokumentumokat elkészítse és 
aláírja, az eredményt kihirdesse. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 39/2018. (X.15.) határozatával már korábban elfogadott, az 
eljáráshoz tartozó dokumentáció részét képző szerződés-tervezet megkötésére. 

Határidő: 2018. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
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II. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
A „Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének lezárásához 
szükséges döntések meghozatala 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi 
épületenergetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 2. 
részének nyertese a GOMÉP Kft. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban rögzített 
fejlesztéshez szükséges összesen bruttó 9.881.377.- forintot biztosítja Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 
3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Felhalmozási kiadások 
részletezése táblázat 1.13. „TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 pályázat beruházási 
költségei (Faluház energetika)” sora terhére. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az eljárás lezáráshoz szükséges dokumentumokat elkészítse és 
aláírja, az eredményt kihirdesse. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 39/2018. (X.15.) határozatával már korábban elfogadott, az 
eljáráshoz tartozó dokumentáció részét képző szerződés-tervezet megkötésére. 

Határidő: 2018. december 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
Felsőlajos, 2018. december 11. 
 
         Juhász Gyula s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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