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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 04. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nyertes pályázataihoz 

kapcsolódó közbeszerzésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közbeszerzési Hatóság (1026 Budapest, Riadó u. 5.) 2019. június 27. napján – közérdekű 

bejelentés alapján – megkereséssel fordult a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat felé 

(ügyiratszám: T-01618/02/2019.), amelyben tájékoztatást kért önkormányzatunk 11 db 

közbeszerzési eljárásának vonatkozásában, amelyek az alábbiak: 

 

- TOP-1.4.1.-15-BS1-2016-00014 – „A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése”; 

- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 – „Medgyesegyháza Egészségügyi Központ 

Infrastrukturális fejlesztése”; 

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán”; 

- VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza településen”; 

- Mini bölcsőde kialakítása. 

 

Valamennyi közbeszerzési eljárás lebonyolítása megbízási szerződések alapján egy, akkor 

még akkreditációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladata volt. 

 

A megbízási szerződések tárgya a fenti projektek tekintetében szükséges közbeszerzési 

feladatok ellátása, ennek keretében a közbeszerzési eljárások előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési szakértelmet igénylő feladatok megvalósítása, a 

megbízási szerződésekben részletezettek szerint. 

 

A Közbeszerzési Hatóság megkeresése azért 11 eljárásra terjed ki, mert voltak megismételt 

eljárások, illetve a Zöld város-projekt 3 részajánlati körre volt bontva. A megkeresés tárgya 

fenti eljárások vonatkozásában az EKR-rendszerben történő közzétételi kötelezettség 

elmaradása, illetve késedelmes teljesítése. 

 

A megkeresés nyomán határidőben megküldtük válaszunkat, 2019. július 11. napján.  

 

2019. július 18. napján kelt levelünkben tájékoztattuk a közbeszerzőt, hogy amennyiben a 

Közbeszerzési Hatóság eljárása nyomán bármilyen, az ő érdekkörében felmerült mulasztás 

miatt szankció éri önkormányzatunkat, kártérítési igénnyel fogunk élni vele szemben, 

melynek összegszerűségére vonatkozóan jogfenntartással élünk. 

 

 

 



 

A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 2019. augusztus 22-én kelt 

végzéseivel értesítette az Medgyesegyháza Városi Önkormányzatot, mint ajánlatkérőt, hogy 

hivatalból jogorvoslati eljárást indít az önkormányzat TOP-os pályázataihoz kapcsolódóan 

lefolytatott 11 közbeszerzési eljárása kapcsán. 

 

A végzés alapján a kézbesítéstől számított 5 napon belül a lefolytatott közbeszerzési eljárások 

összes dokumentumát elektronikus úton, Felelős Akkreditál Közbeszerzési Szaktanácsadó 

közreműködésével a Hatóság részére meg kellett küldeni. Az észrevételeink közlésére, illetve 

a szükséges dokumentáció megküldésére határidőn belül sor került. Dr. Nagy Béla György 

polgármester és dr. Kormányos László jegyző az eljárásokat lefolytató közbeszerzési 

szakértővel 2019. szeptember 02. napján iratbetekintés céljából személyes egyeztetésen jelent 

meg Budapesten a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. 

 

Amint az ügyben bármilyen fejlemény történik, a képviselő-testület tagjai haladéktalanul 

értesítésre kerülnek. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére. 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. szeptember 03. 

 

 

       dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


