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Előterjesztés  

 
„TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú projektben vállalkozási szerződés 

keretében Inkubátorház fejlesztése Bicskén” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

 
1. előterjesztés száma: 24/2020.  
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet: határozati javaslat 
 2. melléklet: bírálóbizottsági jegyzőkönyv 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -  
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség, névszerinti szavazással  
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt),  
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat –Inkubátorházak fejlesztése 
pályázati kiírás – Inkubátorház fejlesztése Bicskén – kapcsán a kivitelezési munkákra a „TOP-
1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú projektben vállalkozási szerződés keretében 
Inkubátorház fejlesztése Bicskén” tárgyú ajánlati felhívás, 2019. november 6. napján 
közvetlenül megküldésre került az ajánlattevők (5 vállalkozás) részére. A kivitelezési munkák 
tervezett költsége: 108 081 390,- Ft+ÁFA 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 ajánlat került benyújtásra. A beadott ajánlat áttekintése után 
hiánypótlási felhívás megküldésére nem került sor. 
 
A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatot megvizsgálta és a 2020. január 27. napi ülésének 
jegyzőkönyve alapján az alábbiakat javasolja a képviselő-testület felé: 
 

- A Böröcz Generál Építő és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Prohászka út 22. 
tetőtér 3.) ajánlattevő az értékelési szempontokra tekintettel az egyetlen és 
legkedvezőbb ajánlatot tette. Az ajánlati ár 165 694 757,- Ft+ÁFA.   

- Tekintettel azonban arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást feltételes eljárásként indította 
el a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján mivel a rendelkezésre álló fedezet kiegészítésre 
szorul, és az ajánlatkérőnek a többletforrást nem áll rendelkezésére, így az eljárás 
eredménytelen a Kbt. 75. § (2) a) pontja alapján. 

 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bicske, 2020. január 31. 
 

Tisztelettel: 
 

  Bálint Istvánné  
  polgármester 
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       1. melléklet a 24/2020. előterjesztéshez 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
Tárgy: „TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 azonosítószámú projektben vállalkozási 
szerződés keretében Inkubátorház fejlesztése Bicskén” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 
azonosítószámú pályázat – Inkubátorházak fejlesztése pályázati kiírás – Inkubátorház 
fejlesztése Bicskén – kapcsán a kivitelezési munkákra vállalkozási szerződés keretében 
„Inkubátorház fejlesztése Bicskén” tárgyában a Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján feltételes 
eljárásként indult közbeszerzési eljárásban, miután a rendelkezésre álló fedezet kiegészítésére 
többletforrás nem biztosítható, a Kbt. 75. § (2) a) pontra való hivatkozással a közbeszerzési 
eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 
 
Határidő: 2020. február 28 
Felelős: polgármester 
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