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Tokod Nagyközség Polgármestere 
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120 

e-mail: polgármester@tokod.hu  

 
           2.  napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-ai rendkívüli ülésére 

„Vállalkozási szerződés Csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére Tokodon az EGT 

Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozás-

hoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében 

„Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs 

lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” – tárgyú köz-

beszerzési eljárásban eljárást megindító felhívás és dokumentáció elfogadása, fel-

kérni kívánt ajánlattevők kijelölése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tát Város Önkormányzata Tokod Nagyközség Önkormányzatával Tát Város Önkor-

mányzat gesztorságával közösen pályázatot nyújtott be a Norvég Alap „Alkalmaz-

kodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű program pályázati rendszere kereté-

ben, mely megvalósításához a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítása szükséges a 

csatolt ajánlattételi felhívás szerint. 

 

A beszerezni kívánt tervezési szolgáltatás pályázatból valósul meg, a pályázatban 

szereplő összeg tekinthető a rendelkezésre álló fedezet összegének, mely megállapí-

tást piacfelmérés előzte meg, a rendelkezésre álló fedezet és a becsült érték összege 

ez alapján nettó ... ,- forint. 

 

A közbeszerzési eljárást javasolt típusa: a Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárás, amelyben 

értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A közbeszerzési el-

járás a határozati javaslatban feltüntetett ajánlattevőkkel történt sikeres lefolytatása 

után Tokod Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 

vállalkozási szerződést köt a beruházás kivitelezésére.  

 

A közbeszerzési eljárás eredményéről és az érvényes ajánlatokról, az eljárás érvényes-

ségéről a határozatban felkért bírálóbizottság hozza meg javaslatát. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadják el a következő 

határozati javaslatokat. 
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I. Határozati javaslat  

…./2015. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást 

indít „Vállalkozási szerződés Csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére Tokodon az 

EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatvál-

tozáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere kere-

tében „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadap-

tációs lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” tárgy-

ban. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás 

során  

- érintett területként a Tokod-Üveggyár településrészen az Ady Endre út – Kodály Zol-

tán köz által határolt területet 

- ez eljárás rendjeként nemzeti, típusaként a Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárást, 

- értékelési szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást  

határozza meg. 

 

3. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás 

keretében az alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: 

 

Resszer-Építő Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 2531 Tokod, Lenin út 2/B. 

Képviselő: Resszer Kristóf ügyvezető 

Tel.: 30/237- 3160 

E-mail: resszerkristof@gmail.com 

Adószám: 23710748211 

 

BRIDGEWORK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 2531 Tokod, Széchenyi út.37. 

Képviselő: Czirkelbach Ferenc ügyvezető 

Tel.: 30/ 359- 4400 

E-mail: bridgeworkepito@gmail.com 

Adószám: 13598891211 

 

PÁLTRANS Kereskedelmi és Szállítási Betéti Társaság 

Cím: 2531 Tokod, Munkácsy Mihály utca 9. 

Képviselő: Pál János ügyvezető 

Tel.: 30/ 371- 9445 

E-mail: paldaniel@freemail.hu 

Adószám: 23644694211 

 

4. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési sza-

bályzata alapján felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárásban az aján-

lattételi felhívás, valamint a dokumentáció szövegének esetleges, szükségszerű mó-

dosítására a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. 

 

Felelős: Polgármester és az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció megküldésére 

felkért közbeszerzési tanácsadó  

Határidő: a döntést követő 1 munkanap 
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II. Határozati javaslat  

… /2015. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés 

Csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére Tokodon az EGT Pénzügyi Mechanizmus 

2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű, 

HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében „Tát-Tokod telepü-

lések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című, az 

EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” tárgyban indítandó közbeszer-

zési eljárásban a következő személyeket delegálja a bírálóbizottságba:  

 

1.) dr. Gál Gabriella – jogi szakértelem 

2.) Pétervári József – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 

3.) Kolbert Mónika – pénzügyi szakértelem 

4.) dr. Orbán Krisztina a KözBeszTender Kft. képviseletében – közbeszerzési szakér-

telem 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési sza-

bályzata alapján felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárásban az aján-

lattételi felhívás, valamint a dokumentáció szövegének esetleges, szükségszerű mó-

dosítására a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. 

 

Felelős: Polgármester és az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció megküldésére 

felkért közbeszerzési tanácsadó  

Határidő: a döntést követő 1 munkanap 

 

 

 

 

Tokod, 2015. július 31. 

 

 

 

Tóth Tivadar 

polgármester 
 

 

 

 

 


