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Előterjesztés 
 

TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált 
lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében „Foglalkoztatási tanácsadás 

ellátása” tárgyú beszerzés 
1. előterjesztés száma: 45/2020 
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. árajánlatok (3 db) 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzata a „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja 
érdekében” elnevezésű TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósításához 
kapcsolódóan „Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” szolgáltatás tárgyban 2020.02.18-án beszerzési eljárást 
indított. 
Versenyeztetési eljárás keretében a 3 gazdasági társaságot kért fel ajánlattételre. Az ajánlatok benyújtási 
határideje : 2020.02.24. 14.00 óra. Az eljárás becsült értéke bruttó 13 400 000 Ft.  
Ajánlattételre felkért gazdasági társaságok: 
 
1.cég: GATEWAY Consulting Kft. 
székhelye: 1162 Budapest, Ákos utca 
37. 2. ép 
adószáma: 23775620-2-42 

2.cég: GCOM Kft. 
székhelye: 1214 Budapest, 
Erdősor utca 20. 3. em. 11 a. 
adószáma: 12150188-2-43 

 

3.cég: SDK-TECH Kft. 
székhelye: 1194 Budapest, 
Pákozd utca 30. 
adószáma: 12792580-2-43 

 
Az ajánlati felhívásban rögzítettek alapján az értékelés a legjobb ár szempont körében a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatás szerinti. 
 
Fentiek alapján javasoljuk a szerződést az ajánlattételi határidő leteltét és az értékelés elkészítését 
követően a legalacsonyabb árat benyújtó gazdasági társasággal megkötni. A 2/2019. (II. 15.) 
Költségvetési rendelet szerint az ötmillió forint feletti kötelezettség vállaláshoz a Képviselő-testület 
döntése szükséges, mivel a várható legalacsonyabb értékű ajánlat is meghaladja ezt az összeget. 
 
Kérem a T. Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat véleményezni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Bicske, 2020.02.20. 

 Bálint Istvánné 
              polgármester 
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1. melléklet a 45/2020. számú előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Tárgy: TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált 

lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében „Foglalkoztatási tanácsadás 
ellátása” tárgyú beszerzés 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú „Közösségi beavatkozás a bicskei 
szegregált lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű projekt keretében 
„Foglalkoztatási tanácsadás ellátása” szolgáltatás biztosítására az ajánlati felhívás alapján 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságot, az SDK-TECH Kft-t 
(székhelye: 1194 Budapest, Pákozd utca 30.) kiválasztja, 

2. a szerződést az 1. pont szerinti gazdasági társasággal köti meg, 
3. az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére és a szükséges további jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások 
megtételére. 
 
 

Határidő:  2020. március 1. 
Felelős:  polgármester 
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