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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 14-i ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda infrastrukturális fejlesztése” és a TOP-4.1.1-15 kódszámú, a „Medgyesegyháza 

Egészségügyi Központ infrastrukturális fejlesztése” projektek közbeszerzési 

eljárásainak ügyében 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint az ismeretes, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-

1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” és a 

TOP-4.1.1-15 kódszámú, a „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projektek vonatkozásában. A két projekt közbeszerzési eljárása 

megindult az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer-en (EKR) keresztül. 

2018. június 12. napján mindkét pályázat Kbt. 115. § szerinti „nyílt eljárás” elektronikus 

rendszeren keresztül történő bontását végeztük el a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó (FAKSZ) jelenlétében, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat hivatalos 

helyiségében. A bontási eljárás során azt tapasztaltuk, hogy egyik eljárásban sem érkezett 

egyetlen ajánlat sem, így nyilvánvalóan az eljárások eredménytelenek. Ebben az esetben nem 

lesz szükség a bíráló bizottsági tagok munkájára, a FAKSZ elkészíti a hivatalos 

dokumentumokat és egy javaslattételt Polgármester Úr részére, amely tartalmazza az előbbi 

információkat és a döntési javaslatot, miszerint az eljárás eredménytelen. 

Amint az ismeretes, 12 EKR-regisztrációval rendelkező vállalkozót hívtunk meg egyidejűleg 

az eljárásba (a jogszabály ezen eljárás-típusnál minimálisan 5 gazdasági szereplő meghívását 

írja elő, így kellően nagy „merítést” biztosítottunk), ennek ellenére sem érkezett egyetlen 

ajánlat sem. Mivel az eljárások becsült értéke nem éri el a 700 millió forintot, alkalmazhatjuk 

a Kbt. 112. § (1) a) vagy b) pontjában megadott eljárásokat, illetve természetesen uniós 

eljárásrendből is választhatunk (az uniós eljárásrendet semmiképp sem javasolja a FAKSZ, 

mivel az sokáig tart, drágább elindítani, várni kell a hirdetmény ellenőrző bizottság döntésére, 

javítására is).  

Javaslata: a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy a nyílt eljárás 

szabályait alkalmazva a 113-116. §-okban foglalt eltérésekkel is el lehet járni.  



Esetünkben javasolja, hogy indítsunk egy Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással 

induló nemzeti nyílt eljárást. Ebben az esetben mindössze 3 gazdasági szereplőt kell 

megjelölni, akiket az eljárásba meg kíván hívni az Ajánlatkérő. Az összefoglaló tájékoztatásra 

5 munkanapon keresztül lehet jelentkezni és bárki jelentkezhet. Az öt munkanap letelte után 

azoknak, akik jelentkeztek és akiket eredetileg megadtunk 3 vállalkozást, hogy meg akarjuk 

hívni – ki kell küldeni a dokumentációt az EKR-en keresztül. Innen ugyanaz az eljárásrend, 

mint az előző eljárásban: 15 nap ajánlattételi határidő, bontás, esetleges hiánypótlás, majd 

eredményhirdetés. Ezzel az eljárás-típussal tudjuk biztosítani a versenyt, mert 5 napig bárki 

jelentkezhet, illetve ennek a legrövidebb az átfutási ideje.  

A javaslata elfogadása esetén a korábban elfogadott dokumentáció nem változik, csak a 

határidőket kell közösen aktualizálni és az eljárásokat újra el tudja indítani. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 

TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése” 

és a TOP-4.1.1-15 kódszámú, a „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű projektek vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárások 

eredménytelenségét. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy fenti projektek esetében a megismételt eljárásban a 

Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti nyílt eljárás szabályait kívánja 

alkalmazni. 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. június 12. 

 

 

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 


