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E L Ő T E R J E S Z T É S
a
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú
felújítása”
című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az
ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Kenderes Város Önkormányzata a VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése (A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása)
címmel pályázatot nyert.
A Kbt. 27.§(4) bekezdése és a hatályos Közbeszerzési szabályzatunk alapján az ajánlatkérő
legalább háromtagú közbeszerzési bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy
testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét
képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A bírálóbizottság tagjainak a Kbt. 27.§
(3) bekezdése szerinti szakértelemmel kell rendelkezniük.
Közbeszerzési szabályzatunk szerint a bírálóbizottság állandó tagjai: Kenderes Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője, a téma szerint illetékes pénzügyi szakembere,
téma szerint illetékes egyéb szakértelemmel rendelkező szakembere, közbeszerzési
ismeretekkel rendelkező szakértő.
A bizottság tagjait és elnökét a Képviselő-testület bízza meg az adott eljárás időtartamára.
Javaslom a bírálóbizottság elnökének: Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt (jogi végzettség),
tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét
(pénzügyi felsőfokú végzettség), Fodor Imre főtanácsost (beszerzés tárgyára vonatkozó
műszaki ismeretek) és Bakos László közbeszerzési tanácsadót.
Továbbá javaslom, hogy a Képviselő-testület jelölje ki azokat az ajánlattevőket, akiket a
Bírálóbizottság a teljesítőképessége kérdésében előzetesen megvizsgál és ennek

eredményeképpen az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő
meghívásra.
A következő ajánlattevők kijelölését javaslom:
1. 4ÉK Kft 5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a

kunpal63@hotmail.hu

2. TÚRSZOL Kft 5400 Mezőtúr, Széchenyi u. 25. konterb@gmail.com
3. NÉPSZER KFt 5300 Karcag, Szivárvány u. 4. nepszer@nepszer.hu
4. BBB-GLAS IPARI KFT 5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 3. uveg@bbbglas.hu
5. KUNHEGYESI ÉPÍTŐ KFT 5340 Kunhegyes, Zádor u. kunhegyesiepitok@gmail.com
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt határozati
javaslatok elfogadását.

Kenderes, 2017. szeptember 12.
Pádár Lászlóné
polgármester

Határozati javaslat:
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (IX.20.)
számú határozata
„A kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása”
című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az
ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban
a bírálóbizottság elnökének megválasztja Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné
Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost
és Bakos László közbeszerzési tanácsadót. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a
következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi
ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő meghívásra.
1. 4ÉK Kft 5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a

kunpal63@hotmail.hu

2. TÚRSZOL Kft 5400 Mezőtúr, Széchenyi u. 25. konterb@gmail.com
3. NÉPSZER KFt 5300 Karcag, Szivárvány u. 4. nepszer@nepszer.hu

4. BBB-GLAS IPARI KFT 5400 Mezőtúr, Szolnoki u. 3. uveg@bbbglas.hu
5. KUNHEGYESI ÉPÍTŐ KFT 5340 Kunhegyes, Zádor u. kunhegyesiepitok@gmail.com
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben
4./Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
é r t e s ü l n e k.

