










E l ő t e r j e s z t é s 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 30. napján tartandó ülésére 

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya az 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm.hat) 

egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Kormányhatározat) rendelkezései alapján kerüljön sor a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) II. ütemében további, a hivatkozott Kormányhatározat 

1. mellékletben megjelölt helyszíneken az ott feltüntetett típusú tanterem, tornaterem és tanuszoda 

beruházások előkészítésére és megvalósítására.  

 
A Korm.hat 1. számú melléklete 16. sora alapján Hajmáskér településen „A” típusú tornaterem 

fejlesztés valósul meg („Beruházás”), amelynek megvalósítója a BMSK. 

A Beruházás az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. 

törvény („Törvény”) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. 

rendelet („Korm. rendelet”) alapján a Beruházás megvalósítója a BMSK, mint a Törvény 4.§-ának 

(1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt Beruházási Ügynökség. 

A BMSK a Beruházás megvalósítása során az állam nevében jár el. 

 

A BMSK, mint a Beruházás megvalósítója, ellátja az építtetői feladatokat, ennek keretében előkészíti 

és lefolytatja a Beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat.  

 

BMSK szerződéses jogelődje és Önkormányzat a Beruházás megvalósításához kapcsolódóan 

„Hajmáskéren „A” típusú tornaterem megvalósítása” tárgyú előzetes együttműködési megállapodást 

kötöttek 2017. szeptember 05. napján.  

 

BMSK a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 

törvény („Kbt.”) 53. § (5)-(6) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a Beruházás 

megvalósítására a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) által 

rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentáció alapján.  

Az Önkormányzat köteles az Eljárást a mindenkori közbeszerzési tervében feltünteti.  

 

A fentiekben leírtak alapján szükséges az Önkormányzat, 26/2019. (III.27.) sz. határozatával 

jóváhagyott, 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása. 

 

A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét, 

továbbá az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell. 

 

Hajmáskér, 2019. április 30. 

        Köbli Miklós s.k. 

          polgármester 

Határozati javaslat 

…./2019. (IV.30.) határozat 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a község honlapján történő megjelentetéséről. 

 

Határidő: 2019. május 07. 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 



Hajmáskér Község Önkormányzata 

2019. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége
 

Irányadó eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Építési beruházás 
 

    
 

Hajmáskéren „A” típusú tornaterem 

megvalósítása  
Nemzeti nyílt A Kbt. 113. § szerinti 2019. II. negyedév 2020. III. negyedév 

 

 

Hajmáskér, 2019. április 30. 

 

 

Köbli Miklós s.k.       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

polgármester      jegyző 

 

 

Záradék: A 2019. évi Közbeszerzési Tervet Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

                a .... /2019 (IV.30.) határozattal egyidejűleg hagyta jóvá. 

 

 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 
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K O N Z O R C I U M I  M E G Á L L A P O D Á S  

 

 

amely létrejött egyrészről 

a Magyar Állam nevében és képviseletében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 

2018. évi CXXXVIII. törvény 5.§ (1) bekezdése, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 

299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1.§-a alapján a Beruházási Ügynökség feladatait ellátó BMSK 

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  

cégjegyzékszám: 01-10-044336 

adószám: 12464780-2-51 

statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01 

képviseli: Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató 

mint megvalósító („BMSK”), 

 

továbbá 

Hajmáskér Község Önkormányzata  

cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31. 

törzsszám: 428754 

adószám: 15428756-2-19 

KSH statisztikai azon.: 15428756-8411-321-19 

képviseli: Köbli Miklós 

mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  

 

 (a BMSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A. Magyarország Kormánya az 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm.hat) 

egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Kormányhatározat) rendelkezései alapján kerüljön sor a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) II. ütemében további, a hivatkozott 

Kormányhatározat 1. mellékletben megjelölt helyszíneken az ott feltüntetett típusú tanterem, 

tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására.  
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B. A Korm.hat 1. számú melléklete 16. sora alapján Hajmáskér településen „A” típusú tornaterem 

fejlesztés valósul meg („Beruházás”), amelynek megvalósítója a BMSK. 

C. A Beruházás az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. 

törvény („Törvény”) és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. 

rendelet („Korm. rendelet”) alapján a Beruházás megvalósítója a BMSK, mint a Törvény 4.§-

ának (1) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt Beruházási 

Ügynökség. A BMSK a Beruházás megvalósítása során az állam nevében jár el. 

 

D. A BMSK, mint a Beruházás megvalósítója, ellátja az építtetői feladatokat, ennek keretében 

előkészíti és lefolytatja a Beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat.  

 

E. BMSK szerződéses jogelődje és Önkormányzat a Beruházás megvalósításához kapcsolódóan 

„Hajmáskéren „A” típusú tornaterem megvalósítása” tárgyú előzetes együttműködési 

megállapodást kötöttek 2017. szeptember 05. napján.  

 

F. BMSK a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII törvény („Kbt.”) 53. § (5)-(6) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást folytat le 

a Beruházás megvalósítására a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 

49.) által rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentáció alapján.  

 

1. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA, TÁRGYA, FELHATALMAZÁSOK 

 

1.1. Jelen megállapodás („Megállapodás”) célja a Beruházás megvalósításához szükséges, a kivitelező 

kiválasztását célzó építési beruházás tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása kapcsán a 

Felek jogainak és kötelezettségeinek rögzítése.  

 

1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a BMSK rendelkezésére álló kivitelezési dokumentáció alapján 

a kivitelezést megvalósító kivitelező kiválasztására irányuló, a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése szerinti 

feltételes közbeszerzési eljárást („Eljárás”) a Kbt. 29.§ (2) bekezdése alapján közös 

ajánlatkérőként valósítják meg a Megállapodásban, az Előzmények E. pontjában foglalt 

együttműködési megállapodásban, és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. 

  

1.3. Az Önkormányzat a Megállapodás aláírásával meghatalmazza a BMSK-t a Beruházás 

megvalósításához szükséges, a Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115.§ alapján kiírásra kerülő 

építési beruházás tárgyú Eljárás teljeskörű lefolytatásával. 
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1.4. Felek rögzítik, hogy az Eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 

(XII. 19.) Korm. rendeletet („EKR Rendelet”) alapján, elektronikus úton, az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer („EKR”) útján folytatják le. 

 

1.5. A Felek rögzítik, hogy az eredményes Eljárást követően a szerződést („Szerződés”) 

Megrendelőként közösen kötik meg, a BMSK az Önkormányzat nevében a Szerződés megkötésére 

nem jogosult.  

 

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

2.1. Tekintettel arra, hogy a BMSK az Eljárást önállóan, vezető ajánlatkérő szervezetként és 

teljeskörűen bonyolítja és az Önkormányzat az ajánlatkérői döntések meghozatalában nem vesz 

részt, a BMSK feladata az Eljárás szabályszerű lebonyolításához szükséges valamennyi 

dokumentum elkészítése és EKR Rendszerbe történő feltöltése, valamennyi engedély megszerzése, 

valamennyi eljárási cselekmény EKR Rendszeren keresztül történő lebonyolítása és a szükséges 

döntések meghozatala, ideértve az Eljárás során meghozandó közbenső döntéseket és az eljárást 

lezáró döntést is.  

 

2.2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az Eljárásban nem vezető ajánlatkérő szervezetként vesz 

részt, ezért kizárólag eljárás betekintési jogosultsága van, amelyet a BMSK biztosít az 

Önkormányzat részére. 

 

2.3. A BMSK az Eljárás teljeskörű lebonyolítására tekintettel az eljárás szabályszerűségéért és ez 

esetleges szabálytanságok következményeiért önállóan felel, ide nem értve az EKR Rendelet 

szerinti üzemzavarból és/vagy üzemszünetből eredő eseteket. 

 

2.4. Az Eljárás lebonyolítására a BMSK közbeszerzési szabályzatát rendelik a Felek alkalmazni. 

 

2.5. Az Önkormányzat az Eljárást a mindenkori közbeszerzési tervében feltünteti, amennyiben abban 

nem szerepel, az így módosított közbeszerzési tervet honlapján közzéteszi. Az Önkormányzat 

köteles a közbeszerzési tervét legkésőbb az Eljárás megindításáig az EKR Rendszerben is 

közzétenni. A Felek rögzítik, hogy az Eljárást az EKR rendszerben a BMSK közbeszerzési 

tervsorához rendelik.   

 

2.6. A Kbt. 43.§ (1) bekezdésében, valamint az EKR Rendeletben foglalt közzétételi kötelezettséget – 

az Önkormányzat közbeszerzési terve kivételével – a BMSK teljesíti azzal, hogy a Szerződést az 

Önkormányzat is közzéteszi, továbbá a BMSK által a honlapján közzétett adatokat elérhetővé teszi 

saját honlapján is. 
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2.7. Az ajánlatok értékelésére a Bírálóbizottsági tagokat a BMSK delegálja, bízza meg, 

összeférhetetlenségükről nyilatkoztatja őket.  

 

2.8. Az Önkormányzat az Eljárás státuszáról az EKR Rendszerben közvetlenül tájékozódhat, 

eljárásirányítási, valamint szerkesztési jogosultsággal ugyanakkor nem rendelkezik. 

 

2.9. Az Eljárás dokumentálásának kötelezettsége a BMSK-t terheli, az eljárás lezárását (eredményről 

szóló hirdetmény feladását) követően a BMSK az Eljárás kapcsán keletkezett valamennyi 

dokumentumot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A BMSK felhívja a figyelmet, hogy a 

dokumentumok digitalizált formában kerülnek átadásra.  

 

2.10. Önkormányzat vállalja, hogy az Eljárás során – amennyiben az eljárást megindító felhívás így 

rendelkezik – biztosítja és elősegíti a helyszíni bejárás lebonyolítását.  

 

2.11. Önkormányzat vállalja, hogy az Eljárás bármely szakaszában a BMSK kérésére soron kívül, 

haladéktalanul megadja/kiadja az Eljárás elindításához, lebonyolításához szükséges információt, 

tájékoztatást, adatszolgáltatást, nyilatkozatot. 

 

2.12. Az eljárást lezáró döntést a BMSK vezérigazgatója hozza meg. 

 

2.13. Az Eljárás valamennyi felmerülő költségét a BMSK viseli.  

 

3. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

3.1. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:  

 

BMSK kapcsolattartója:  

Kapcsolattartó neve: Valaczkainé Varga Erzsébet 

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Iroda címe: 1146 Budapest, Hermina út 49.  

Telefon: (+36 1) 206 9766 

E-mail: varga.erzsebet@bmsk.hu 

A BMSK nevében és képviseletében kötelezettséget vállalni kizárólag a vezérigazgató jogosult. 

 

Önkormányzat kapcsolattartója:  

Kapcsolattartó neve: Köbli Miklós 

Cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31. 

Telefon: 30/226-62-11 

Fax: 88/587-471 

mailto:varga.erzsebet@bmsk.hu
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E-mail: polgarmester1@invitel.hu 

 

3.2. A Megállapodásra a magyar jog irányadó. 

 

3.3. A Megállapodás kizárólag a Felek képviseletére jogosultak által, írásban módosítható.  

 

3.4. A Felek a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 

jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 

amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 

(harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás 

megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 

érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 

 

3.5. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre, a Kbt., az EKR 

Rendelet és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Budapest, 2019.   Kelt: Hajmáskér, 2019. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

BMSK Zrt. 

képviseli: Dr. Medvigy Mihály 

 vezérigazgató 

 Hajmáskér Község Önkormányzata 

képviseli: Köbli Miklós 

polgármester 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Budapest, 2019. 

 

 

______________________________ 

Sipkáné Szabó Gyöngyi                                                                       

gazdasági vezérigazgató-helyettes                         

 

  

Ellenjegyzés: 

Hajmáskér, 2019. 

 

 

_____________________________ 

    Horváth-Menczel Krisztina 

                     pénzügyi csoportvezető 

 



 

 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 19. § (1) – (2) bekezdésben 
1
 foglalt 

egybeszámítási szabályokat a „Hajmáskér, 616/9 helyrajzi számú ingatlanon 

Iskolai tornaterem kialakítása, kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és 

kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése során figyelembe vette. 

 

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a Kbt. 19. § (3) bekezdés szerinti egybeszámítási 

szabályok alapján jelen beszerzéssel egybeszámítandó másik közbeszerzés nincs. Az 

egybeszámított becsült érték megegyezik a jelen eljárás becsült értékével, ami 

összesen: 

 

nettó 598.044.384,Ft 

ÁFA 161.471.984,-Ft  

27% ÁFA összeggel: bruttó 759.516.368,-Ft 

 

Kérjük tisztázó nyilatkozatunk elfogadását, és az eljárás lefolytatásának jóváhagyását. 

 

 

Hajmáskér, 2019. április 24. 

 

 

 

……………………………………. 

Hajmáskér Község Önkormányzata 

                                                        
1 19. § (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani.  

(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy 
meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet. 

 


