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Tárgy: Közbeszerzési eljárás kiírása sportcsarnok építésére 

 

 

A sárbogárdi sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1775/2020. (XI. 

11.) Korm. határozat alapján Sárbogárd Város Önkormányzata 20 millió Ft forint központi 

költségvetési támogatásban részesült a sárbogárdi sportcsarnok megvalósításához kapcsolódó 

beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. 

 

A Tervező a közbeszerzési eljárás indításához szükséges kiviteli tervdokumentációt 2021. 

március 31-ig készíti el. 

 

A Korm. határozat 7. pontja az alábbiakat tartalmazza: 

„7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 

feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére 

a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a 

kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;” 

 

A fentiek értelmében feltételes közbeszerzési eljárást folytatunk le a sportcsarnok 

kivitelezőjének kiválasztására 

 

A tervezett sportcsarnok építés kivitelezési munkálatainak értéke a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) értelmében eléri a közbeszerzési értékhatárt, emiatt 

kizárólag közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében tudjuk a kivitelezőt kiválasztani.  

A közbeszerzési eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás szabályainak 

alkalmazásával folytatjuk le. 

A közbeszerzési eljárást Dr. Zoric Ildikó ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó fogja lebonyolítani.  

 

A bizottsági tagok delegálásakor biztosítani kell, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti, 

közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakmai ismeretekkel rendelkező személyek vegyenek részt a 

bírálóbizottság munkájában. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint 

építési beruházás esetén a Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya 

szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett 

szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el. 

 

A bírálóbizottság minimum 3 főből kell álljon, melyben legalább egy képviselőtestületi 

tagnak is részt kell vennie.  

 

Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom: 

 

Tóth Béla (Sárbogárd Város Önkormányzata) 

Kocsis Dóra (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal) 

Háriné Németh Ilona (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal) 

Dr. Zoric Ildikó ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete feladat és hatáskörében eljáró 

polgármester a „Közbeszerzési eljárás kiírása sportcsarnok építésére” tárgyú előterjesztést 

megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat sportcsarnok építésére a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával feltételes közbeszerzési eljárást folytat le.  

 

 

Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket választom meg: 

 

 Tóth Béla (Sárbogárd Város Önkormányzata) 

 Kocsis Dóra (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal) 

 Háriné Németh Ilona (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal) 

 Dr. Zoric Ildikó ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

Felhatalmazom Varga István közbeszerzési és pályázati referenst és  Dr. Zoric Ildikó ügyvéd, 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az elektronikus közbeszerzési 

rendszerben (EKR) az eljáráshoz kapcsolódó feladatokat ellássák. 

 

A Kbt. 112. § nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, a közbeszerzési szabályzatban 

foglaltak szerint folytatjuk le a közbeszerzési eljárást. A bírálóbizottság értékelése alapján 

döntök az eljárás eredményéről és az eljárás nyertesével  megkötöm a szerződést. 

 

Az önkormányzat biztosítja a közbeszerzési kiírás elkészítéséhez és lefolytatásához szükséges 

költségeket. 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

   jegyző 

 

  

Sárbogárd, 2021. március  

 

 Dr. Sükösd Tamás 

     polgármester 


