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TárgY: DÖntés a Szikszó Városi Sportcsarnok korszerűsítése tárgyű,a közbeszerzésekről
szóló 2015. Óvi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ szerinti - nemzeti
eljárásrendbe tartoző hirdetmény közzététe\e nétküli közbeszerzési etjárás
megindításáról és az eljárásban közreműködő bírálóbizottságrót

Tisztelt Képviselő-Testület!

Szikszó Város Önkormányzata és az Emberi Erőfonások Minisztériuma között támogatói
okirat jött létre a Szikszói Városi Sportcsarnok felújítására irányuló beruházás
megvalósításával összefüggésben. A támogatási intenzitása l00 %. A támogatás összege
bruttó 1 26.500.000.-Ft.

A támogatásból a Sportcsamok öltözőblokkjának átalakítása, villanyszerelése. a gépészeí, a
szociális épületrész kialakítása valamint a sportpadlózat felújítására kerül sor.

A Sportcsamok felújítására irányulőberuhétzás megvalósítása érdekében a közbeszerzésekről
szőlő 2015. évi l15.§-a szerinti - nemzeti eljarásrendbe tartozó - hirdetmény közzététele
nélkül i közbeszerzé si elj árást kel l lefo l ytatni.

Aközbeszerzési eljtirás becsült értéke: nettó 103 883 9l9.-Ft.

Aközbeszerzésieljárás lebonyolítőjaaz AGILITAS Kft. (3525 Miskolc, Madarász V'. út l3.
II.(C) lph. l/l0a.)

A közbeszerzésí eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr,
Kovács Péter (lajstromszám: 00628).

A közbeszerzési eljárásban közreműködő bírálóbizottság tagjai :

- jogi szakértelemmel rendelkezik: Battáné dr.TőthZita
- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezik: Csató Ákos
- pénzügyi szakértelemmel rendelkezik: Kriván Ildikó
- közbeszerzési szakismerettel rendelkezik: dr. kovács péter

A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízás elfogadásaról, az összeférhetetlenségi okok fenn
nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.

Amennyiben a T. Képviselő-testület az előterjesztés tartalmával egyetért, kérem, hogy
alábbi határozatijavaslatok szerint hozza meg döntését.

Szikszó, 2022.június 22.
Sváb Antal sk.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:
Tárgy: Döntés a Szikszó Városi Sportcsarnok korszerűsítése tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1l5.§ szerinti - nemzeti
eljárásrendbe tartoző hirdetmén1, közzététe|e nélküli közbeszerzési eljárás
megindításáról és az eljárásban közreműködő bírálóbizottságról

1. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a ,,Sportcsarnok
korszerűsítése" tárgyű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) l15.§ szerinti - nemzeti eljárásrendbe tartoző - hirdetmény közzététele
nélkül i közbeszerzési e lj árást me gindítj a.

2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásálhoz a Kbt. 27.§ (l)-(2) bekezdései alapjan a
jelen határozat mellékletét képező egyedi eljárási rendet fogadja el.

3. A Képviselő-testület a lefolytatandó eljárástípusnak megfelelően az eljárásban való
részvételre aza|ábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

Név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Kft.
Székhely: 3587 Tiszapalkonya, Árpád út 1.
Adószám : 2267 9363 -2 -05

Név: SZIVÁnvÁNy-Ep Epítőipari és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, Huszárvár űt26.
Adószám: 104977 46-2-05

Név: BENARBAU Kft.
Székhely: 3903 Bekecs, Szerencsi út 1.)
Adószám : 2 4315030 -2-05

Név: M+S Track&Build Kft.
Székhely: 2724Újlengyel, Határ űt 12.
Adószám:

Név: CPT Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3800 Sziksző,Mőra F. út 87.
Adószám: 1399r438-2-05

Név: LT-Bau Epítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3800 Szikszó, Poprád út 8.
Adószám : 13022007 7-2_05

Név: Peka BAU 2000 Epítőipari, Ingatlanfo rga|maző,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Forrás utca 4.
Adószám : 125137 12-2-05

Név: REVISZ Hulladékanyag Bontó és Ertékesítő Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, Déli Ipartelep



Adószám: 10330982-2-05

4. A Képviselő-testület az alábbibírálóbizottsflgi tagokat jelöli ki az ajánlatok értékelésére:

Bírálóbizottsági tag neve
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27.§ (3) bekezdés

szerinti szakértelem
Dr. Kovács Péter közbeszerzési
Banané dr. Tóth Zita jogi
Csató Akos közbeszerzés tárgya szerinti műszaki
kriván Ildikó penzugyl

A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízás elfogadásaról, az összeferhetetlerrségi okok fenn
nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről,

5. A megvalósítandó építési beruhazás tekintetében a fedezet hazai forrás alapjá,rr (EMMI
IX|22|5-2|2022/SPORTLET) biztosított, melynek összege nettó 99 606 299 Ft

Az építési beruhazás tekintetében a becsült érték meghatározása a Kbt. 28, § (2) bekezdés d)
pontja alapján szakmai kamarák által ajánlott díjszabások alapján, illetőleg az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairől szóló 32212015. (X. 30.) Korm.
rendelet l3. § (1) bekezdése alapján atewezői költségvetés alapján történt.

A tervezői költségvetés alapján ezen közbeszerzési eljárásbarr nettó 103 883 919 Ft becsült
érték került meghatározásra

A Kbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatározására vonatkozó előírások alkalmazásra
kerültek az előkészítés során, az építési beruházások értékét az Önkormányzatnak más
beszerzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg az Önkormányzat a Kbt. 19. § szerinti
tilalmi előírásokra tekintettel járt el.

6. A Képviselő-testület az eljárási rend, valamint a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének való
megfelelés érdekében az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jelöli ki az
eljárásban való részvételre:

Név: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Agilitas Kft.)
Székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. l.em. 104.
Lajstromszámz 00628

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal




