
ELŐTERJESZTÉS 
 
Tárgy: közbeszerzési eljárás megindítása „Vámosszabadi ipari park építési beruházása” tárgyban 
Előterjesztő: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Indoklás:  
Vámosszabadi Község Önkormányzata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. pályázati 
konstrukcióban TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 azonosító számon támogatásban részesült az 
ipari terület fejlesztésére. Jelen határozat célja, hogy a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárást a Képviselő-testület 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelően lefolytassa, az 
ajánlattételi dokumentumokat elfogadja.  
 
Határozati javaslat:  
…/2017 (XII.14.) sz. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzata elfogadja a határozat mellékleteként csatolt, a 2017. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervének 2. sz. módosítását, valamint a projektszintű közbeszerzési 
tervet. 
 
Határozati javaslat:  
…/2017 (XII.14.) sz. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „TOP-1.1.1-
15-GM1-2016-00005 Vámosszabadi ipari terület fejlesztése” tárgyú pályázat vonatkozásában a 
műszaki tartalom megvalósítására közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás tárgya: „Vámosszabadi 
ipari park építési beruházása”. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) 
bekezdésének megfelelően megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (lajstromszám: 00371). A szakértővel történő szerződés megkötésére a 
polgármester jogosult. 
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, ennek 
megfelelően a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.   
A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy a felkérendő ajánlattevők 
képesek a szerződés teljesítésére. Ajánlatkérőként az eljárási típus kiválasztásakor figyelembe vette 
a Kbt. egybeszámításra és részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt 
rendelkezéseket.  
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkérendő ajánlattevők és a közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem 
állnak fenn. 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők a késedelmi kötbér 
napi mértéke (minőségi szempont), a vállalt jótállás mértéke (minőségi szempont) és a nettó 
ajánlati ár (ár szempont) alapján versenyeznek egymással.  
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős bírálóbizottság három tagját az 
alábbiak szerint kéri fel a Képviselő-testület:  
a. Közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező: Dr. jur. Glavanits Judit, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
b. Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Nyitrai Zsolt  
c. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Vaday Tamás 
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn 
nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 



A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
mellékletként csatolt szövegét, és felhatalmazza a szakértőt az eljárás tényleges megindítására.  
  


