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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. október 15-i ülésére 

 
Tárgy: A Faluház és az iskola épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás megindításához szükséges döntések meghozatala 
 
Ikt.sz: LMKOHFL/29-19/2018. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051 azonosító számú, „A Felsőlajosi Fekete István 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055 
azonosító számú, „A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése” című projektek 
megvalósítása megkezdődött. A tervezési folyamat 2018 augusztusában lezárult. 
 A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történhet, így ezen 
eljárás lefolytatására több gazdasági szereplő megkeresése után a Bács-Tender Kft.-vel került 
megkötésre a szerződés. 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 24. pontja alapján a 
döntéshozó a közbeszerzés érdemi kérdéseiben (felhívás és dokumentáció jóváhagyása; 
az ajánlatok érvénytelenségéről, az ajánlattevők kizárásáról, az érvényes ajánlatokról, az 
eljárás eredményességéről, vagy annak eredménytelenségéről a döntés meghozatala; az 
eljárást lezáró döntés meghozatala) a Képviselő-testület. 
 A Bács-Tender Kft. a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak 
közreműködésével elkészíti az „Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt. A két 
pályázat megvalósítása egy időszakba esik és a tárgyát tekintve is azonos fejlesztés 
valósul meg az épületeken, így célszerű egy közbeszerzési eljárást lefolytatni részajánlat-
tételi lehetőség kikötésével. 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak 
értelmében kijelölésre került a Bírálóbizottság, aki 2018. október 15-én megtárgyalja az 
elkészített anyagot. A Bírálóbizottság esetleges észrevételeiről a Képviselő-testületi ülésen 
adunk tájékoztatást. 

 
 A közbeszerzési dokumentáció összeállítása az előterjesztés készítésekor is még 
folyamatban van, így az később kerül megküldésre a T. Képviselők részére.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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I. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
„Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
és dokumentációjának jóváhagyása 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi épületenergetikai 
korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlattételi 
dokumentációját a Bírálóbizottság által tett javaslatok figyelembevételével jóváhagyja. 

Határidő: 2018. október 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 

II. Határozat-tervezet 
...../2018. (…..) ÖH. 
„Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők kiválasztása 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Felsőlajosi épületenergetikai 
korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel 
ajánlattételre: 

- GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

- Generál Centrál Kft. 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 

- Patina Építő Zrt. 
2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A. 

- Schön-Bau Kft. 
2376 Hernád, Váradi u. 1. 

- TÉRBURKOLAT Kft. 
6000 Kecskemét, Madách u. 8. 

Határidő: 2018. október 15. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 
Felsőlajos, 2018. október 10. 
 
         Juhász Gyula s.k. 
             polgármester 
 


