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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2022.november 28-i ülésére 

a Tokod Nagyközség Önkormányzatának RRF-1.1.2-21-2022-00086 azonosító 

számú támogatott projektjéhez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására, vállalkozó kiválasztásáról 

                                                          

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának RRF-1.1.2-21-2022-00086 azonosító számú tá-

mogatott projektjének keretében megvalósuló új bölcsőde építéséhez kapcsolódó 

kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, közbeszerzési ta-

nácsadói feladatokat megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel kell elvé-

geztetni. A feladatok elvégzéséhez árajánlatot kértünk be három megfelelő szakirá-

nyú végzettséggel és tapasztalattal rendelkező vállalkozástól. 

Az árajánlatok bírálati szempontja a legkedvezőbb ajánlati ár. 

Az ajánlattételi felhívást elektronikus úton küldtük meg az ajánlattételre felkérésre 

kerülő partnereknek, válaszukat elektronikus levében (e-mail – cégszerű aláírással 

ellátott szkennelt ajánlat formájában) kértük megküldeni. Az ajánlatot az ajánlatkérés-

hez csatolt Felolvasólap (1. számú melléklet) kitöltésével kell megtenni az ajánlattételi 

felhívás XII. pontjában leírt formában. 

Az ajánlatok határidőre a felhívásnak megfelelő kivitelben kerültek megküldésre. 

 

Sansz Projekt Iroda Bt. 

5100 Jászberény Blénessy János utca 24/F                    bruttó: 3.556.000- Ft 

 

Tempo-Consulting Kft 

2194 Tura Erdész utca 8.                                                    bruttó: 3.175.000- Ft 

 

ECKER Consulting Kft 

1239 Budapest Kelep utca 187264/6 hrsz                       bruttó: 3.300.000- Ft 

 

A legkedvezőbb ajánlati árat a Tempo-Consulting Kft (2194 Tura Erdész utca 8.)  

adta, 3.175.000- Ft összegben. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében, fogadja el a követ- 

kező határozati javaslatot. 
 

Határozati javaslat 

……/2022. (XI. 28.) önkormányzati határozat 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az RRF-1.1.2-21-2022-

00086 azonosító számú támogatott projektjének keretében megvalósuló új 2 csopor-

tos bölcsőde építéséhez kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárás lefolytatásával a Tempo- Consulting Kft-t bízza meg, 3.175.000-Ft összegű 

megbízási díjért. 

mailto:tokod@tokod.hu


Tokod Nagyközség Képviselő- testülete a fenti összeg fedezetét a támogatási ösz-

szegből biztosítja. 

 

A Képviselő- testület felhatalmazza polgármestert, a megbízási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Bánhidi László polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

     

Tokod, 2022. november 28.                                                                        

                                                              

Mell: 3db árajánlat 

 

                                                                                                               Bánhidi László 

                                                                                                               polgármester 

  

 

 

 

 

 

 

 


