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Előterjesztés 
 

„A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és 
diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás tervezése” 

tárgyú beszerzési eljárás eredményéről 
 
1. előterjesztés száma: 147/2020.  
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: dr. Molnár Tibor 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: BMSK elektronikus levele 
3. melléklet: összegzés az ajánlatok elbírálásáról 

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:  
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Kormány 1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) a 
Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak 
megvalósításához 220 673 722,- Ft forrást biztosított. 
 
Az előkészítési feladatok között szerepelt megvalósíthatósági tanulmány készíttetése. E 
tanulmány készítője többféle építészeti alternatívát vázolt fel tanulmányában, melyekből 
képviselőtársaim a „D” változatot, a volt Járási Hivatal irodaépületének egészségügyi 
hasznosításával együtt javasolták, mint a tervezés alapjául szolgáló építészeti alternatívát. 
 
Képviselőtársaim fenti javaslatait figyelembe véve, Bicske város polgármestereként a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 20/2020. (V.13.) 
határozatommal a Korm. határozat szerint előírt tervezési program készítése, jóváhagyási terv 
elkészítése, engedélyezési dokumentáció készítése, engedélyeztetés lefolytatása és a 
kivitelezési dokumentáció elkészítése érdekében szükséges – értékhatártól függően – beszerzési 
vagy közbeszerzési eljárások, Bicske Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő nevében és 
megbízásából történő lebonyolítására, megállapodást kötöttem a BMSK Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, 
mint Beruházási Ügynökséggel (a továbbiakban: BMSK) 
 
 
A fentieknek megfelelően Bicske Város Önkormányzata a BMSK-val a fenti tárgyban 
megállapodást kötött. 

 
A megállapodás szerint a BMSK az eljárást lefolytatta a 2. melléklet szerint. 
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Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását. 
 
 
Bicske, 2020. szeptember 01. 
 
     Tisztelettel: 
 
   

                          Bálint Istvánné 
                          polgármester 

 

 

 

 

 

1. Melléklet a 147/2020. előterjesztéshez 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: „A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó 
beruházás tervezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Bicske Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő megbízásából a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által lebonyolított „a 
Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás 
tervezése” tárgyú beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja,  

 
2. az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Paulinyi & Partners Zrt.-t. (1082 Budapest, 

Kisfaludy u. 38. II. emelet) nyilvánítja, nettó 67.000.000,- Ft tervezői díjat tartalmazó 
ajánlatával,  

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a tervezési szerződést a 2. pontban 

megnevezett gazdasági társasággal, 
 

4.  felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötés érdekében szükséges valamennyi 
jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére. 

 
 
Határidő: 2020. szeptember 4. 
Felelős: polgármester 
 
 



Feladó : Vencli Adrienn <Vencli.Adrienn@bmsk.hu>
Tárgy : Bicske Szakrendelő tervezés - eljárás eredménye

Címzett : Molnár Tibor <molnar.tibor@bicske.hu>, jegyzo
<jegyzo@bicske.hu>

Másolatot kap : Gáll József <Gall.Jozsef@bmsk.hu>, Dr. Kiss
László <Kiss.Laszlo@bmsk.hu>, Bakos Zoltán
<bakos.zoltan@bmsk.hu>, Senger-Berki
Zsuzsanna <Senger-
Berki.Zsuzsanna@bmsk.hu>, Takács Imre
<Takacs.Imre@bmsk.hu>

Zimbra fritz.gabor@bicske.hu

Bicske Szakrendelő tervezés - eljárás eredménye

K, 2020. szept.. 01., 10:29
2 melléklet

Tisztelt Jogtanácsos Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

 

Bicske Város Önkormányzata és a BMSK Zrt. között létrejött megbízási szerződés alapján
a BMSK Zrt. mint lebonyolító szervezet az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő megbízásából
a Kbt. 111. § r) alapján beszerzési eljárást folytatott le A Bicskei Egészségügyi Központ
felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás tervezése tárgyban.

 

A beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívás 2020. augusztus 19. napján került
megküldésre 3 gazdasági szereplő részére.

Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, 2020. augusztus 24-én 15:00 óráig 2 (kettő)
darab ajánlat érkezett elektronikus úton.

 

1. Ajánlat:
Ajánlattevő neve: Paulinyi & Partners Zrt.
Székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. II. emelet
    
Számszerűsíthető adat (értékelési szempont):

Tervezői díj 67.000.000,- HUF + ÁFA

 

2. Ajánlat:
Ajánlattevő neve: Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3.
    
Számszerűsíthető adat (értékelési szempont):

Tervezői díj 67.500.000,- HUF + ÁFA

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2020. augusztus 24-én 15:54 perckor egy újabb
ajánlat érkezett elektronikus úton:

É



Ajánlattevő neve: ART-NT Építész Stúdió Kft.

Székhelye: 1028 Budapest, Máriaremetei út 10.

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlat elkésett, a bírálat során nem vehető figyelembe.

 

A Paulinyi & Partners Zrt. és a Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft. ajánlattevők
ajánlataival kapcsolatban nem merült fel hiánypótlás szükségessége, az ajánlatok
teljeskörűek.
 

Az ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatok a legalacsonyabb ár értékelési módszer
alapján kerülnek értékelésre.

 

Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a Paulinyi & Partners Zrt. ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat (Tervezői díj: 67.000.000,- HUF + ÁFA).

 

Fentiek alapján a BMSK Zrt. az eljárás eredményére vonatkozóan az alábbi döntési
javaslatokat teszi az Ajánlatkérő Bicske Város Önkormányzata részére:

 

1.       Ajánlatkérő nyilvánítsa a Paulinyi & Partners Zrt. és a Kreatív Magyar Mérnök
Tanácsadó Kft. ajánlattevők ajánlatait érvényesnek.

2.       Ajánlatkérő a beszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek.

3.       Ajánlatkérő az eljárás nyertesének hirdettesse ki a Paulinyi & Partners Zrt.
ajánlattevőt nettó 67.000.000 Ft tervezői díjat tartalmazó ajánlatával.

4.       Ajánlatkérő kösse meg a tervezési szerződést a Paulinyi & Partners Zrt.-vel.
 
Kérjük, hogy amennyiben az eljárás eredményére vonatkozó döntési javaslatokkal
egyetértenek, szíveskedjenek a Polgármester Asszony által aláírt összegezést szkennelve
megküldeni, hogy a BMSK Zrt. intézkedni tudjon az eljárás eredményének kihirdetéséről
az összegezés ajánlattevők részére történő megküldésével.

 

Köszönettel:

 

VENCLI ADRIENN | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
m +36 70 886 8334 | t +36 1 207 8796

Vencli.Adrienn@bmsk.hu | www.bmsk.hu
Budapest XIV., Hermina út 49. 
Gazdasági és Kontrolling Igazgatóság

Beszerzési és Közbeszerzési Osztály

 

mailto:Vencli.Adrienn@bmsk.hu
http://www.bmsk.hu/


Ez az e-mail üzenet, a fenti címzetteknek szánt, üzleti titoktartás alá eső bizalmas információkat tartalmaz.
Téves kézbesítés esetén kérjük, értesítsen a fent megjelölt telefon, fax számokon, vagy e-mail címen. A
tévesen kézbesített e-mail üzenet visszaküldéséről címünkre, majd ezek törléséről, kérjük azonnal
intézkedni szíveskedjen.

Összegezés_Bicske Szakrendelő tervezés.doc
58 KB 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

 

 
I. szakasz: Ajánlatkérő  

Név és cím: 

Név: Bicske Város Önkormányzata 

Cím: Hősök tere 4. 

Város: Bicske Postai irányítószám: 2060 

 
II. szakasz: Tárgy  

A beszerzés tárgya:  
„A Bicskei Egészségügyi Központ felújítását és diagnosztikai fejlesztését célzó beruházás tervezése” 

A beszerzési eljárás tervezési szerződés megkötésére irányul. 

A beszerzés mennyisége:  
A Bicskei Egészségügyi Központot érintő rekonstrukció építési engedélyezési és jóváhagyási 

tervdokumentáció elkészítése, generáltervezési feladatok végzése, amely az alábbi 

feladatokat foglalja magában: 

- programterv alkotás, vázlatterv elkészítése 

- engedélyezési terv és jóváhagyási terv elkészítése 

- engedélyezési eljárás lefolytatása 

Tervezési terület: 

1602/9, 1602/5 ingatlanok területe, 2060 Bicske, Kossuth tér 17. 

 
III. szakasz: Az eljárás  

Az eljárás eredményes. 

A beérkezett ajánlatok száma: 2 (kettő) darab 

Érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők neve, székhelye, megajánlott ajánlati ár és az 
érvénytelenség indoka: --- 

Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők neve, székhelye és a megajánlott ajánlati ár: 
 
1. Ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Paulinyi & Partners Zrt. 
Székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. II. emelet 
      
Számszerűsíthető adat (értékelési szempont): 

Tervezői díj 67.000.000,- HUF + ÁFA 

 

2. Ajánlat: 
Ajánlattevő neve: Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft. 
Székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3. 
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Számszerűsíthető adat (értékelési szempont): 

Tervezői díj 67.500.000,- HUF + ÁFA 

 
Az ajánlattevőkkel szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

kizáró okok. Az ajánlattevők nyilatkozataik alapján megfelelnek az ajánlattételi felhívásban 

előírt műszaki követelményeknek, az ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmasak. Az 

ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a beszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A nyertes ajánlattevő neve, székhelye és az ajánlata kiválasztásának indokai:  
Ajánlattevő neve: Paulinyi & Partners Zrt. 
Székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. II. emelet 
 

Tervezői díj 67.000.000,- HUF + ÁFA 

 
Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a Paulinyi & Partners Zrt. ajánlata 
tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat. 

Az összegezés ajánlattevők részére történő megküldésének időpontja: 
 2020. szeptember hó … napján 

 

 

……………………………… 
Bálint Istvánné 
polgármester 
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