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Szám: HAT/394-________/2022 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 318/2021. (XII. 16.) számú határozatban döntött arról, 
hogy „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” tárgyú, nemzeti 

eljárásrend szerinti, közbeszerzési eljárást indít, a beszerzés becsült értéke nettó 44.762.307.-Ft + ÁFA. A 

határozatot a Képviselő-testület az 514/2022. (IX. 1.) számú határozattal módosította, mert a kijelölt Bíráló 
Bizottság tagjai körében változás állt be. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás során egyetlen 

ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: 
Név:     Madricon Szolgáltató Kft. 

Székhely:   6750 Algyő, Rákóczi telep 60. 

Összesített ajánlati ár:   nettó 38.282.960.-Ft 
  

Az ajánlatkérő a megfelelő verseny biztosítása érdekében előírta a közbeszerzésekről szóló 2013. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján azt, hogy amennyiben az eljárás 

során nem érkezik legalább 2 db ajánlat, akkor az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani. 
Tekintettel arra, hogy az eljárásra csak egyetlen ajánlat érkezett, ezért a közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné szükséges nyilvánítani és új eljárást kell indítani. 

 
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, mint a 318/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján 

indult és 514/2022. (IX. 1.) sz. határozattal módosított, „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes 
kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés e) pontja 

alapján eredménytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az eljárásra nem nyújtottak be legalább két 
ajánlatot. 

 

Határidő: 2022. november 5. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2. Határozati javaslat 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes 

kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 

keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 44.762.307.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 56.848.130.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 57.000.000.-Ft összegben Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az 5. 

mellékletben szereplő felhalmozási kiadások között a „Strand fejlesztés - hidegvizes kút fúrása, 
tömedékelések” költséghelyen rendelkezésre áll. 



 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes 
kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű, nettó 44.762.307.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 

hirdetmény nélkül 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.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. november 10. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. október 19. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Horváth Richárd 
 polgármester 

Látta: 

 dr. Kovács Éva 
 jegyző  

 


