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_____________________________________________________________________________ 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2022. október 05-i ülésére 

Ajánlatok ismertetése Bóbita óvoda építés műszaki ellenőri 

feladatainak elvégzésére   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00004 azonosító számú, "Bugyi 

Nagyközségi Óvoda férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése” pályázatot nyújtott be a 

Lakótelepi óvodára. A pályázat nyertes lett, 259.324.343 Ft. támogatást ítéltek meg a projektre. (A 

pályázat szerint ebből bruttó 226 millió forint az építés költsége.) 

 
2022 augusztusában kiírtuk a nyílt közbeszerzési eljárást, melynek eredményét jelen testületi ülés 

keretében tárgyaljuk.  Az építési beruházás lefolytatására – a Bölcsőde beruházáshoz hasonlóan-

műszaki ellenőröket szükséges megbízni. Szükségesnek tartom, hogy az építés ellenőrzésen kívül az 

épületgépészet és az elektromos munkák is felügyelet alatt legyenek, ezért mindhárom feladatra 

jogosultsággal rendelkező cégektől árajánlatot kértünk be, melyek a tegnapi napon be is érkeztek: 

 

ÉPÍTÉS 

cégnév nettó ajánlati ár 

(Ft) 

Jsp. 97 Kft-2366 

Kakucs Fő u. 11 

Asz: 12335608-2-13 

3.000.000,-Ft+áfa 

Uranus 2002 Kft-2370 

Dabas Tölgyfa u. 10. 

Asz: 12960956-2-13 

2.500.000,-Ft+áfa 

Homaqua Bt-2370 

Dabas Új u. 8. 

4.000,000,Ft+áfa 

 

ÉPÜLETGÉPÉSZET 

cégnév nettó ajánlati 

ár (Ft) 

 FM Planer Kft- 

Asz: 24657417-2-05 

800.000,-Ft+áfa 

 

 

 

Bugyi Nagyközség Polgármestere 

2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1. 
Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 

e-mail: hivatal@bugyi.hu; Internet: www.bugyi.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1200; Szerda: 800-1200; 1300-1500; Péntek: 800-1200 
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ELEKTROMOS 

cégnév nettó ajánlati ár (Ft) 

Molnár József ev. -

asz:59505868-2-33 

800.000,-Ft+áfa 

 

A hatályos beszerzési szabályzatunk alapján a bruttó 2 millió forintot becsült költséget el nem érő 

ajánlatok esetén elég egy ajánlatot bekérni.  

 

A támogatási szerződésben erre a célra bruttó 2.500.000,-Ft. A legkedvezőbb árajánlat 

ismeretében látható, hogy az Önkormányzatnak szükséges kiegészíteni a fenti összeget. 

 

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadja el a Képviselő-testület. 

 

  

1) Határozati javaslat:                   ……. /2022.(X. 05.) Kt. sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése építés 

műszaki ellenőri feladatokra   a…………..(…cím, 

adószám:….)    bízza meg.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   

…………………………..(…cím, adószám:….)   

……………. a vállalkozóval …..,Ft+ áfa ajánlati árral 

szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2) Határozati javaslat:                   ……. /2019.(X. 05.) Kt. sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése 

épületgépészet műszaki ellenőri feladatokra   

a…………..(…cím, adószám:….)    bízza meg.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   

…………………………..(…cím, adószám:….)   

……………. a vállalkozóval …..,Ft+áfa ajánlati árral 

szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 



 

3) Határozati javaslat:                   ……. /2022.(X. 05.) Kt. sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése elektromos  

műszaki ellenőri feladatokra   a…………..(…cím, 

adószám:….)    bízza meg.  

.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   

…………………………..(…cím, adószám:….)   

……………. a vállalkozóval …..,Ft+áfa ajánlati árral 

szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.  

 

 Bugyi, 2022. október 03. 

              

                                                   Nagy András Gábor  

               polgármester 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


