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Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a „Bölcsődei fejlesztési program” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntésekről  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) RRF-1.1.2-21-2022-00055 
azonosítószámmal pályázatot nyújtott be a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra, 
amelyből az Önkormányzat a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 
területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon két csoportszobás új bölcsőde építését és az elkészült épület 
felszerelését, berendezését szeretné megvalósítani. 
 
Az Önkormányzatot a Miniszterelnökség RRF Végrehajtási és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs 
Főosztályvezetője a 2022. március 21-én kelt levelében arról tájékoztatta, hogy a pályázat 347.018.613.-Ft 
összegű támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100 %. A Támogatási szerződés aláírása 2022. 
május 16. napján megtörtént. Az építési engedélyezési tervdokumentációt a V2 GRUP Kft., Varga 
Szabolcs vezető tervező építészmérnök készítette, az Önkormányzat a kiviteli tervdokumentáció 
elkészítésével a fenti tervezőt bízta meg. 
A projekt tervezett megvalósítási ütemterve alapján, a projekt kezdése 2022. 04. 01., a fizikai befejezése, 
projektzárás időpontja 2024. 12. 31. 
 
A támogatói szerződésben foglaltak alapján és a projekt eredményes megvalósítása érdekében szükséges a 
közbeszerzési eljárások lefolytatására, a műszaki ellenőri tevékenységre, továbbá a pályázati felhívás 
előírásai szerinti kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok elvégzésére szerződést kötni. 
 
A megfelelő vállalkozások kiválasztása érdekében a következő árajánlatok kerültek bekérésre a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet (SzMSz) 55. § (1) bekezdésének megfelelően: 
 
 
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó): 
 
VMC Consulting Kft.  
(székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 64.)  bruttó 4.953.000.-Ft 
 
TriCSÓK Zrt.  
(székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 32.) bruttó 5.461.000.-Ft 
 
MeditkonzultKft. 
(székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66.) bruttó 5.715.000--Ft 
 
Mivel a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tárgyában a legkedvezőbb árajánlatot a VMC Consulting 
Kft. adta bruttó 4.953.000.-Ft összegű megbízási díjért, ezért ezzel a vállalkozással célszerű megkötni a 
megbízási szerződést. 



 

 

 
 
Műszaki ellenőri tevékenység ellátása: 
 
KRIVDA Kft. 
 (székhely: 1188 Budapest, Bercsényi u 28/a.)  bruttó 5.143.500.-Ft 
 
Tér Mérnök Iroda Bt. 
(székhely: 2030 Érd, Kankalin u. 20/A)   3.800.000.-Ft (alanyi ÁFA mentes) 
 
PORGIR Kft.  
(székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. 2. em. 9.)   bruttó 4.191.000.-Ft 
 
P&D MÉRNÖKI TANÁCSADÓ Kft. 
(székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. 2. em. 9.)   3.300.000.-Ft (alanyi ÁFA mentes) 
 
Mivel a műszaki ellenőri tevékenységre a legkedvezőbb árajánlatot a P&D MÉRNÖKI TANÁCSADÓ 
Kft. adta 3.300.000.-Ft (alanyi ÁFA mentes) összegű megbízási díjért, ezért ezzel a vállalkozással célszerű 
megkötni a megbízási szerződést. 
 
 
Kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátása: 
 
 
Gyöngyös TV Nonprofit Kft.  
(székhely: 3200 Gyöngyös, Eszperantó út 6/A)  bruttó 1.270.000.-Ft 
 
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.  
(székhely: 3600 Ózd, Brassói út 2.)   bruttó 1.131.900.-Ft 
 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.  
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)   bruttó 1.016.000.-Ft 
 
Mivel a kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok elvégzésére a legkedvezőbb árajánlatot a 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft adta bruttó 1.016.000.-Ft összegű 
megbízási díjért, ezért ezzel a vállalkozással célszerű megkötni a megbízási szerződést. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni!  
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosítószámú, 
„Bölcsődei fejlesztési program” elnevezésű pályázat megvalósítása során szükséges közbeszerzési 
tanácsadói tevékenységgel a VMC Consulting Kft.-t (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 64.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.953.000.-Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet pályázati forrásból teljes 
mértékben biztosított. 
 
Határidő: 2022. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
 



 

 

 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosítószámú, 
„Bölcsődei fejlesztési program” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
tevékenység ellátásával a P&D MÉRNÖKI TANÁCSADÓ Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó 
utca 21. 2. em. 9.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 3.300.000.-Ft 
(alanyi ÁFA mentes) megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet pályázati forrásból teljes 
mértékben biztosított. 
 
Határidő: 2022. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2022-00055 azonosítószámú, 
„Bölcsődei fejlesztési program” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság 
biztosításával járó feladatok ellátásával a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.016.000.-Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet pályázati forrásból teljes 
mértékben biztosított. 
 
Határidő: 2022. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Hatvan, 2022. május 19. 
  
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  


