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5/2020.(01.21.) számú: 

Izsák Város Önkormányzata által indított „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-19-BK1-

2019-00001 azonosítószámú projekt keretében három csoportos bölcsőde fejlesztésére 

Izsákon” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint ajánlatkérő döntésre jogosult 

képviselője az Izsák Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) által „Vállalkozási 

szerződés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001 azonosítószámú projekt keretében három 

csoportos bölcsőde fejlesztésére Izsákon” tárgyában indított, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az 

alábbi eljárás lezáró döntést hozza:  

- a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 

12)  ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 

- a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatával kapcsolatban nem 

merült fel érvénytelenségi ok, a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

nem áll a kizáró okok hatálya alatt; 

- a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő az alkalmassági 

követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban 

foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett; 

- az ajánlatok értékelése alapján a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő a 

Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. mindkét rész tekintetében; 

- a tárgyi eljárás mindkét rész vonatkozásában feltételes közbeszerzésként kerül 

lefolytatásra; 

- a tárgyi eljárás kapcsán eredménytelenségi ok nem merült fel. 

 

Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja és az 

eljárás nyerteseként Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét 

Kiskőrösi Út 12) ajánlattevőt nevezi meg.  

Izsák Város Képviselő-testülete egyúttal felhatalmazza Izsák Város Polgármesterét Kutas 

Tibor Urat a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötésre.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 

 

 



6/2020.(01.21.) számú: 

Izsák Város Önkormányzata által indított „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-19-BK1-

2019-00001 azonosítószámú projekt keretében három csoportos bölcsőde fejlesztésére 

Izsákon” tárgyú közbeszerzési eljárás pótlólagos fedezetének biztosítása 

 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-

00001 azonosítószámú projekt keretében három csoportos bölcsőde fejlesztésére 

Izsákon” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattetővel kötendő 

vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díj megfizetéséhez szükséges pótlólagos 

fedezet biztosítása érdekében az alábbi döntéseket hozza:  

 

- Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kutas Tibor polgármestert 

felhatalmazza többletforrás igény iránti kérelem benyújtására és a kérelem 

benyújtáshoz szükséges intézkedések megtételére. 

- Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020 évi költségvetésé terhére 

előirányoz 14 903 010, - Ft sajáterőt a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001 

azonosítószámú projekt pályázatok kivitelezési munkálataira.  

 

- Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többlettámogatás iránti kérelem 

benyújtásához kapcsoló feladatok ellátásáért fizetendő bruttó 200 e Ft összegű 

megbízási díj előirányoz a 2020. évi költségvetés terhére.   

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 

 
 
 
Izsák, 2020 január 28. 
 
 
 

dr. Nagy Attila Egon s.k. 
jegyző 


