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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, TOP-1.2.1-
15-CS1-2016-00007 kódszámú felhívásra benyújtandó „A kiszombori Rónay-kúria turisztikai 
célú hasznosítása” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására az alábbi cégektől érkeztek árajánlatok: 
 

� Weszely Tamás ev. (6900 Makó, Apaffy u. 17/B.) bruttó 1.397.000,-Ft  
� Széchenyi Projekt Bt. (6723 Szeged, Szamos u. 5/A. 4. em. 16.) bruttó 1.350.000,- Ft; 
� SZTÉMI ÉPÍTÉSZ IRODA Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 82/A.) bruttó 1.257.300,- Ft 

(mely tartalmazza az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények feladásának költségét is) 
összegben. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásának megrendelése tárgyában meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. október 26. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásának megrendelése – „A kiszombori Rónay-
kúria turisztikai célú hasznosítása” tárgyú pályázathoz tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 kódszámú 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívásra „A 
kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia.  
 
A benyújtott árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a SZTÉMI Építész Iroda Kft. adta, 
ezért a fenti közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza az SZTÉMI Építész Iroda Kft-t 
(6726 Szeged, Fő fasor 82/A., képviselő: Dr. Szőllősi Béla ügyvezető) – az árajánlatának 
megfelelően – 990.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díjért.  
 
A Képviselő-testület a fenti összeget az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében eredeti 
előirányzatként betervezi, nyertes pályázat esetén a pályázati támogatásból biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- SZTÉMI Építész Iroda Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 82/A. 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


