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Előterjesztés 

 

 

 

 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás kiírás módosítása sportcsarnok építésére 

 

 

Sárbogárd Város polgármestere 55/2021.(III.26.) veszélyhelyzeti határozatával közbeszerzési 

eljárás kiírásáról döntött sportcsarnok építésére. 

 

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

alkalmazásával akartuk lefolytatni. Közben elkészültek a tervek és a hozzákapcsolódó 

költségvetések, mely alapján kiderült, hogy az eredetileg nemzeti eljárásrendben tervezett  

közbeszerzési eljárást nem folytathatjuk le, mert a közbeszerzés becsült értéke magasabb lett 

és emiatt uniós eljárásrendben lehet csak a közbeszerzést lefolytatni. 

 

A Fentiek értelmében a közbeszerzési eljárást sportcsarnok építésére  Kbt. Második Rész 81. 

§ szerinti Nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával folytatjuk le. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Sárbogárd Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §  (4) bek. foglalt felhatalmazása 

alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének  feladat és határkörében 

eljárva a „Közbeszerzési eljárás kiírás módosítása sportcsarnok építésére” tárgyú 

előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat sportcsarnok építésére Kbt. Második Rész 81. § szerinti 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. Második Rész 81. § szerinti 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. 

 

 

Az 55/2021.(III.26.) veszélyhelyzeti határozatomat a közbeszerzési eljárás kiírása 

sportcsarnok építésére visszavonom. 

 

 

Felelős: polgármester 

   jegyző 

Határidő: folyamatos 

  

 

Sárbogárd, 2021. május 26. 

 

 Dr. Sükösd Tamás 

     polgármester 


