
Segesd Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a képviselő-testület 2020. november 3.-i ülésére 

 

Tárgy: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a 

közbeszerzési eljárás megindítására irányuló döntések meghozatala. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Segesd Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázaton 

118.527.865 Ft összeget nyert el bölcsődei férőhelyek kialakítására. A projekt végrehajtása 

érdekében a közbeszerzési szakértő, a tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító szakértő, 

valamint a műszaki ellenőr szabályszerű beszerzés során már korábban kiválasztásra került. Az 

egycsoportos bölcsőde a volt TSZ iroda épületének felújításával kerül kialakításra a Segesd, 

Kossuth L. utca 102. szám alatt. A felújítás tervezői költségbecslésének összege 82.221.796 Ft, 

a melléképület bontásának költségbecslése 1.972.039 Ft. A Magyar Államkincstár jóváhagyta 

a tervdokumentációt, ezért a projektben meghatározott mérföldkövek biztosításához a 

közbeszerzési eljárás megindítása vált szükségessé. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslatok megtárgyalására, valamint a szükséges 

döntések meghozatalára. 

 

Segesd, 2020. október 30. 

                     Péntek László  

polgármester 

 

 

Határozati javaslat (1): 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…..) önkormányzati 

határozata kiviteli tervek elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-

00008 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat 

megvalósítása kapcsán a 7562 Segesd, Kossuth L. utca 102. szám alatti, 226 hrsz.-ú épület 

felújításának kiviteli tervdokumentációját a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 



Határozati javaslat (2): 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…...) önkormányzati 

határozata közbeszerzési terv módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítja.  

 

  A közbeszerzés 

tárgya és tervezett 

mennyisége 

Irányadó 

eljárási 

rend 

  Tervezett 

eljárás fajtája 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításá

nak 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja  

I. Árubeszerzés         

      

II. Építési 

beruházás 
 

    
 

  

Bölcsődei 

férőhelyek 

kialakítása 

Segesden 

Nemzeti A Kbt. 115. § 

(1) bekezdés 

szerinti. 

2020. 

november 

15 hónap Nem. 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
 

    
 

  

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Határozati javaslat (3): 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati 

határozata közbeszerzési eljárás megindításáról. 

 



1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-

00008 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat 

részeként, „Építési beruházás – Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” címmel, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, a 

mellékelt, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével, nyílt közbeszerzési eljárást 

indít. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a Segesd, Kossuth L. utca 102. szám alatti, 

226 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület bölcsőde kialakítása céljából történő felújítása 

tekintetében a támogatói okiratban szereplő építési tevekénységekre jóváhagyott összeg, 

nettó 64.575.757 Ft. 

 

3./ A képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv melléklete szerinti ajánlattételi felhívást, 

a közbeszerzési dokumentumokat és a vállalkozási szerződés tervezetét. 

 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházás – 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” közvetlen ajánlattételi elhívással indított 

nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben és minőségben 

választja meg: 

1. dr. Varga Katalin – elnök (pénzügyi szakértelmet biztosító személy) 

2. Dr. Dráb Iván Zsolt– (közbeszerzési, jogi szakértelmet biztosító 

személy) 

3. Varjas András – műszaki ellenőr 

 

5./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházás – 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt, eljárást megindító felhívással 

közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg: 

 

Bau-Lizénia Kft.    7570 Barcs, Bimbó utca 8. 

Euro-Clean System Kft.    7500 Nagyatád, Szarvas u. 2540/3 hrsz. 

Könnyű-Ép Kft.    7562 Segesd, Teleki utca 13. 

Mura-Bau Kft.    8868 Murarátka, Kossuth L. utca 10. 

KÁÉPP Építőipari Kft.    8728 Pogányszentpéter, Bajcsy-Zs. u. 84/A 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

 

 

 

 

 


