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Előterjesztés  

 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási 

szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 

azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 
1. előterjesztés száma: 285/2019  

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Székely Nóra 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 

- 2. melléklet – szerződéstervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség, névszerinti szavazással  

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt),  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat – a Helyi gazdaságfejlesztés pályázati kiírás 

– Bicske Városi Piac építése – kapcsán a kivitelezési munkákra a „Bicske Városi Piac kivitelezési 

munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” 

tárgyú ajánlati felhívás 2019. augusztus 8. napján nyílt közbeszerzési eljárás keretében megküldésre 

került a közbeszerzési eljárásba előzetesen bejelentkezett ajánlattevők részére. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat került benyújtásra. A beadott ajánlatok áttekintése után 

hiánypótlási felhívás megküldésére került sor mindegyik ajánlattevő vonatkozásában. 

Az Európai Uniós források felhasználása során a 300 milliót meghaladó nyílt közbeszerzési eljárások 

során előzetes közbeszerzési vizsgálatot folytat le a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya (KFF). Az előzetes (ex-ante) vizsgálat helyett utólagos vizsgálat lefolytatására került sor, 

mely során négy hiánypótlási felhívásnak tettünk eleget. 

 

A KFF tárgybeli eljárásában nem támogató tartalmú tanúsítványt állított ki, eljárási hibára hivatkozva, 

miszerint ex-ante ellenőrzés az ajánlattételi felhívással kapcsolatban elmaradt. Ezt követően 

Ajánlatkérőnek, azaz az önkormányzatnak a Kbt. 75. § (2) f) pontra tekintettel az eljárást 

eredménytelenné kell nyilvánítania. Az eljárás fedezete részben a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 

azonosítószámú projektből lett volna biztosított. Az eljárás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti 

folyamatba épített ellenőrzésének eredményeként 2019. november 12. napján nem támogató tanúsítvány 

került kiadásra. Ennek következményeként az eljárás részbeni fedezetét nyújtó uniós projektben jelen 

állapotban nem elszámolható a felmerülő költség, ezért a fedezet ezen vonatkozásban nem biztosított. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az abban foglaltak szerinti jóváhagyását! 

 

Bicske, 2019. 12.03. 

 

 

  Bálint Istvánné  

  polgármester 
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       1. számú melléklet a 285/2019. számú előterjesztéshez 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: „Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-

FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat 

– A helyi gazdaságfejlesztés – Bicske Város Piac – kapcsán a kivitelezési munkákra a „Bicske Városi 

Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 

azonosítószámú projektben” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak 

szerint dönt: 

 

 

1. a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) nem támogató tanúsítványa 

miatt a pályázat által biztosított keretösszeg felhasználására nem lenne mód, ezért a Kbt. 75. § 

(2) f) pontra hivatkozva a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projekt 

tekintetében az új közbeszerzési eljárást indítsa meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti eljárásban valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Határidő: 2019. december 20. 

Felelős: polgármester 

 


