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Szám: HAT/394-________/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 

az „Új bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elindításáról 
 

 
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, 
amelynek keretében az Önkormányzat a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon két csoportszobás 24 férőhelyes 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 összesen 
bruttó 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. készítette el, az Önkormányzat a kiviteli tervdokumentáció-, valamint az árazott és 
árazatlan költségvetések elkészítésével ugyanezen tervezőt bízta meg, amely 2022. augusztus 15-én 
leszállította a szükséges dokumentációt. 
 
A projekt megvalósítási ütemterve alapján a projekt kezdési időpontja 2022.04.01., a fizikai befejezés 
(projektzárás) időpontja 2024.12.31. A projekt elindulása óta az előkészítési szakaszban kiválasztásra 
kerültek a műszaki ellenőri tevékenységet, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó feladatokat, 
valamint a közbeszerzési eljárások lebonyolítását ellátó vállalkozások. Időközben elkészült a 
kommunikációs terv, valamint Hatvan város honlapján megjelent a projekthez kapcsolódó tájékoztató 
aloldal. A bölcsőde építése a tervek szerint 2022. november hónapban indul, a kivitelezés tervezett 
időtartama 12 hónap. 
 
Az új bölcsőde építésére vonatkozó beruházás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján nettó 
316.255.727.-Ft (bruttó 401.644.773.-Ft), amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni. 
Az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz esetleg szükséges 
pótmunkák ellenértékének elszámolása érdekében az ajánlatkérő 5%-os tartalékkeret lehetőséget 
szeretne biztosítani a megkötendő szerződésekben. A tartalékkeret biztosítása lehetővé teszi azt, hogy 
a kivitelezés során esetlegesen felmerülő, az árazott költségvetésben nem szereplő, de a megfelelő 
teljesítéshez szükséges munkák megrendelése tárgyában ne kelljen újabb közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. A teljes beruházásnak a tartalékkerettel együttesen számolt becsült értéke nettó 
332.068.513.-Ft, ami bruttó 421.727.012-Ft. 
 
A beruházás elvégzésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései 
alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő, hirdetménnyel induló nyílt eljárást alkalmazhat, amely 
során az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő nevű lapban jelenik meg. 
 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet bruttó 281.085.077.-Ft összegben pályázati 
forrásból biztosított. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb árajánlatot értékelve dönt majd arról, hogy az 
ajánlat elfogadásához a szükséges többlet forrást biztosítja vagy az eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. 
 



Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának értelmében a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
szervezésére, előkészítésének irányítására a Kbt. 27. §-ában foglaltaknak megfelelően legalább három 
tagú bíráló bizottságot kell létrehozni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 
Határozati javaslat 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Új bölcsőde építése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 332.068.513.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 421.727.012-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet bruttó 281.085.077.-Ft összegben pályázati 
forrásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Új bölcsőde építése” elnevezésű, nettó 
332.068.513.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Rácz Gabriella, pályázati ügyintéző; 
4.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
5.) Horváth László beruházási és műszaki ügyintéző; 
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
7.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
 
Határidő: 2022. szeptember 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. augusztus 26. 
 
 

 Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


