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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                   Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2016.(II. 23.) KNÖT 
határozatában akként döntött, hogy szükségesnek tartja az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Kiszombor, Szent István tér 3. szám alatt található bérlakások fűtéskorszerűsítését.  
 
A Képviselő-testület 64/2016. (III. 29.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatnia a „12 lakásos lakóépület gépészeti korszerűsítése” tárgyban, ezért ezen 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízta az SZTÉMI Építész Iroda Kft-t.  
 
A Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást 
megindító felhívás közzététele helyett legalább négy – a szerződés teljesítésére való 
alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági 
szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. 
 
A közbeszerzési eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás formájában történik 
azért, mert a műszaki tartalom változtatásával mód nyílik arra, hogy a beruházás költségét 
csökkentsük. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom a közbeszerzési eljárás megindítását, valamint az ajánlati felhívás jóváhagyását. 
 
Kiszombor, 2016. április 21. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy:  „12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése” tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás megindítása 
 
___/2016.(____) KNÖT h. 
 

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „12 lakásos 
lakóépület fűtéskorszerűsítése” tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indít, amelynek  
tárgya: „12 lakásos lakóépület fűtéskorszerűsítése”, 
becsült értéke: nettó 13 millió Ft. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlati felhívást az alábbi 
ajánlattevők részére küldi meg:  
- HungaroSun Bt. (6725 Szeged, Hópárduc utca 4.), 
- Ferroép - Szer Kft.( 6724 Szeged, Sőtér István köz 2.), 
- CsikaiSzer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5940 Tótkomlós, Bartók Béla u. 2.), 
- ENTA 2000 Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Csongrádi sgt. 20.), 
- Kiss László egyéni vállalkozó (6900 Makó, Róka u. 18.), 
- M-Color 2009 Kft. (6900 Makó, Csanád vezér tér 7.) 
 
A határozatról értesül:  
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 
  (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 



Tárgy: Ajánlati felhívás a „12 lakásos lakóépület gépészeti korszerűsítése” tárgyú építési 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban 
 
__/2016.(____) KNÖT h. 
 

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „12 lakásos 
lakóépület gépészeti korszerűsítése” tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(IV. 26.) KNÖT 
határozatával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, amelynek  
tárgya: „12 lakásos lakóépület gépészeti korszerűsítése” 
becsült értéke: nettó 13 millió Ft. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az SZTÉMI Építész Iroda Kft. (6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A., képviselő: Dr. 
Szőllősi Béla ügyvezető) által elkészített Ajánlati felhívással a mellékelt tartalom szerint 
egyetért. 
 
Az Ajánlati felhívás a jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 6726 Szeged, Fő fasor u. 82/A.  
  (képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 


