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Szentes Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály 
Vagyongazdálkodási Iroda 
 
Ikt. sz.:U-3289-8/2010. 
Témafelelős: dr. Kerekes Valéria                                
Tárgy:  A Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai fejlesztés megvalósításához 

többletforrás biztosítása. 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. májusában tárgyalta a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló 
fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhívás kapcsán Szentes Város Bölcsődéjének 
fejlesztésével kapcsolatos előterjesztést, és a 128/2008. (V.23.) KT. határozatával egyetértett 
az intézmény fejlesztésével. 
Hozzájárult a pályázaton való részvételhez azzal, hogy sikeres pályázat esetén biztosítja az 
épület átalakításához szükséges pályázati önerőt. 
A pályázat kétfordulós volt, és a „Szentes Város Önkormányzat 100 férőhelyes Bölcsődei 
Komplexuma” című pályázatot a 2010. március 25-én kelt támogató levélben a Regionális 
Operatív Programok Irányító Hatóság 177.974.293 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte. Ennek megfelelően jelenleg a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok egyeztetése 
folyik, valamint megtörtént az Ajánlattételi Dokumentáció kibocsájtása, és elindult az 
intézmény működési engedélyének módosítására irányuló eljárás. 
 
A Norvég finanszírozású mechanizmus keretén belül szintén sikeresen pályáztunk a Bölcsőde 
fűtéskorszerűsítésére (gázról áttérés termálfűtésre), nyílászárók cseréjére, és a homlokzati és 
tető hőszigetelések megvalósítására. 
A két támogatás forráskoordinációjával valósulhat meg a meglévő épület energetikai 
felújítása és bővítése.  
 
„Szentes Új 100 férőhelyes Bölcsődei Komplexum kialakítása és energetikai felújítás 
EGT/Norvég DAOP pályázatokkal” tárgyú közbeszerzési eljárás KÉ-3279/2010 számon 
2010. március 22-én jelent meg a közbeszerzési értesítőben. 
Az ajánlattételi dokumentációt 3 potenciális ajánlattevő váltotta ki, azonban csak két ajánlat 
érkezett, melyek a következők: 
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INTEGRÁL Építő Zrt. UNIBAU-ÉPSZER Kft. 

Az Ajánlattevő neve és címe 5540 Szarvas, Árpád u. 10. 
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 2. fsz. 

5. 
Nettó Ajánlati ár 1. rész 37.594.909,- Ft 36.175.957,- Ft
nettó tartalékkeret 1. rész 5.000.000,- Ft 5.000.000,- Ft
Nettó Ajánlati ár 2. rész 143.260.000,- Ft 137.000.139,- Ft
nettó tartalékkeret 2. rész 13.000.000,- Ft 13.000.000,- Ft

Általános forgalmi adó összege: 49.713.727,- Ft 47.794.024,- Ft
Tartalékkeretet tartalmazó 
Bruttó Ajánlati ár 248.568.636,- Ft 238.970.120,- Ft
Az UNIBAU-ÉPSZER Kft ajánlata nem orvosolható tartalmi hiba miatt érvénytelen.  
 
 
 
Az intézmény felújítására és bővítésére a két pályázat (EGT/Norvég finanszírozási 
mechanizmusok és DAOP-támogatás) költségvetésében az alábbi források állnak 
rendelkezésre: 
 
1. Norvég pályázat 
Nettó kivitelezési költség:        28.518.843,- Ft 
Bruttó kivitelezési költség:   (20%-os áfá-val)                          34.222.611,- Ft 
Bruttó kivitelezési költség az árfolyamnyereség figyelembe vétele után:  36.228.557,- Ft 
 
2. DAOP pályázat 
Nettó kivitelezési költség:        143.272.991,- Ft 
Bruttó kivitelezési költség:  (20%-os áfá-val)         171.927.589,- Ft 
A projekt záró elszámolásakor igényelhető 5% áfa növekmény összege:      7.163.650,- Ft 
 
Összességében a két pályázatból rendelkezésre álló forrás (áfa kompenzációval és 
árfolyam nyereséggel együtt) bruttó       215.319.796,- Ft 
 
Fentiekből látható, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot tevő Integrál Zrt. ajánlata 
33.248.840,-Ft-al magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás. 
 
 
A közbeszerzési ajánlattételi felhívás V.7) Egyéb információk rovat 11) alpontjában 
biztosított kikötés  alapján  Szentes Város Önkormányzat Képviselő Testület Közbeszerzési   
Bizottsága ártárgyalást kezdeményezett, melynek megtartására 2010. április 15-én került 
sor. 
 
A vállalkozó az ártárgyaláson a következő álláspontot képviselte:  
A tervek tanulmányozása során megállapították, hogy a DAOP résznél kiírt tartalékkeretből, 
illetve az ott tett ajánlati árból nincs lehetőségük engedményt tenni. Más a helyzet az 
EGT/Norvég résznél. Itt nem rendelkeznek olyan információval, ami alapján a kiírt 5 millió 
forintos tartalékkeret felhasználása valószínűsíthető.  
Az összes körülmény figyelembe vételével - tekintettel a Szentes Város Önkormányzatával 
évek óta tartó jó kapcsolatra, korrekt együttműködésre – azt az ajánlatott tette, hogy az 
EGT/Norvég rész esetén nettó 5 millió forintos tartalékkeretet elengedné a tárgyalás 
keretében a felajánlott fizetési ütemezés módosításának fejében. A Bizottság részére az 5 
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darab, havonta esedékes 15 %-os részszámlát és egy 25 %-os végszámlát ajánlotta 
elfogadásra. Határozott állásfoglalása az, hogy a tervezett kivitelezés ideje alatt (június 6. és 
november 30. között), gyermekek az intézményben nem tartózkodhatnak, különös tekintettel 
arra, hogy a bölcsőde működésének zavartalansága nem biztosítható a kivitelezés időtartama 
alatt (gyermekek pihentetése, játszóudvaron tartózkodása, balesetvédelmi szempontok 
betartása). Az ajánlati felhívás szerint -a használatbavételi eljárás meggyorsítása érdekében- 
hajlandók együttműködni abban, hogy a belső munkálatokat szeptember 10-ig elvégezzék.  
 
A közbeszerzési eljárás jelenleg a bírálati szakaszban van, a bírálat nem zárult le, 
jelenleg van egy érvényes ajánlat, valamint a Váti felülvizsgálata folyamatban van.  
 
A város számára nagyon fontos a Bölcsőde felújítása. A műszaki feltételeken nincs lehetőség 
módosítani, csökkenteni. Egyszerűbb, olcsóbb anyagokat nem lehet beépíteni, mivel már a 
tervezés során is alapfelszereltség lett tervezve. A műszaki szakértők szerint a tartalékkeret 
nem hagyható el, tekintettel arra, hogy az előzetes tervek során több módosítás történt: 
egyrészt a Városfejlesztési Bizottság javaslatai által, másrészt a Szegedi Módszertani Intézet 
előírásainak figyelembe vételével kétszer került áttervezésre az intézmény. Ezen műszaki terv 
módosítások a költség keret meghatározása után kerültek kiírásra. A műszaki kialakítások 
felszereltsége egyre nőtt a módosítások következtében, és nincs más pénzügyi lehetőség ezek 
finanszírozására, csak a tartalékkeretek felhasználása. A Vátival folytatott egyeztetések 
alapján –a pályázatos forrásokkal finanszírozott projektetek során- a Ptk szerinti pótmunka 
elszámolására a tartalékkeret felhasználása szükséges. Ellenkező esetben ugyanis bármilyen 
előre nem látható objektív körülmény felmerülése esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást kellene lefolytatni, ami a költség igényén túl még rendkívül időigényes is –normál 
esetben 1,5-2 hónap-, és a forrásáról is ezen eljárás megindítását megelőzően külön kellene 
rendelkezni.  
Az eredetileg kiírt fizetési ütemezés helyett, havonta százalékosan a teljesítés arányában 
kerülne kifizetésre a vállalkozó. A Közbeszerzési Bizottság a fizetési feltételek változtatását 
támogatja. Ennek célszerűségét alátámasztja, hogy a megkötendő fedezetkezelői szerződés 
alapján az önrész elhelyezése kisebb terhet róna az Önkormányzat likviditására. A hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásán túl, még mindenképp szükség van a Váti Nonprofit 
Kft. engedélyére. 
 
Miután a Bölcsőde felújítására a Szentes Város Önkormányzata számára rendelkezésre álló 
forrás a beadott érvényes ajánlat alapján nem elegendő, a megvalósítás érdekében az alábbi 
döntési alternatívák közül bármelyik választható, az ott megjelölt következménnyel. 
 
Döntési alternatívák: 
 

1. A Tisztelt Képviselő-testület biztosítja az érvényes ajánlattevő által az ajánlatban kért 
forrást, (248.568.636,- Ft, a betervezetthez képest a különbözet bruttó 33.248.840,-
Ft) ebben az esetben a közbeszerzési eljárás befejeződhet az eredetileg tervezett 
időpontban, és a beruházást a június 7-i héten meg lehet kezdeni.  

 
2. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a Vállalkozó ártárgyaláson elhangzott 

javaslatát a fizetés ütemezésére, valamint az árra (242.318.636,- Ft) vonatkozóan 
elfogadhatónak tartja, a beruházás megvalósításához forrás biztosítása szükséges. A 
jelenleg meglévő forrásokhoz képest további bruttó 26.998.840,-Ft nélkülözhetetlen. 
Ez esetben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatnunk az egyetlen 
érvényes ajánlattevővel, a Kbt 124.§.(2) bekezdés a. pontja alapján, azonban az eljárás 
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lefolytatásának időtartama a kivitelezési munkálatok kezdési időpontját várhatóan 1,5-
2 hónappal késleltetheti.  

 
 
3. Amennyiben a Képviselő-testület a felmerült többletforrást nem biztosítja új eljárás 

kerül kiírásra annak reményében, hogy kedvezőbb ajánlatot kaphatunk, ebben az 
esetben az EGT/Norvég Alap által támogatott energetikai felújítási program befejezési 
határideje –objektív, nem hosszabbítható határidő- kerülhet veszélybe. 

 
4. A beruházás nem valósul meg, ezzel az EGT/Norvég alappal támogatott energetikai 

felújítási program minden intézmény esetében is veszélybe kerül, vissza kell fizetnünk 
az eddig folyósított előlegeket, valamint le kell mondanunk a támogatási forrásokról. 

 
Mivel a jelen testületi ülésen előterjesztésre kerülő berki hulladéklerakó telep fejlesztése 
tárgyú előterjesztésben látható, hogy jelentősen kisebb anyagi erő mellett megoldja a berki 
hulladékudvar és válogató ügyét, így a Bölcsőde beruházás hiányzó önerő kiegészítése ezen 
feladat előirányzatából átcsoportosítható.   
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg előterjesztésünket, és hozza meg 
határozatát. 
 
 
………./2010. (IV. 27.)Kt.sz. 
Tárgy:  A Bölcsőde bővítés, épületenergetikai fejlesztés megvalósításának megváltozott 

feltételei. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Szentes Város Önkormányzata megtárgyalta a Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai 
fejlesztés megvalósításához többletforrás biztosításának lehetőségét és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A  V Á L T O Z A T  
 

A Képviselő-testület biztosítja az érvényes ajánlattevő (Integrál Építő Zrt) ajánlata alapján a 
Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai fejlesztés megvalósításához szükséges bruttó 
33.248.840,-Ft többletforrást a 2010. évi költségvetés települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése előirányzatának önerejéből átcsoportosítással 
biztosítja.. Hozzájárul a közbeszerzési eljárás lezárásához, javasolja az Integrál Építő Zrt 
248.568.636,- Ft összegű ajánlata alapján az eredmény kihirdetéséhez. 

 
 

B  V Á L T O Z A T  
 

A Képviselő-testület biztosítja az ajánlattevő Integrál Építő Zrt. ártárgyaláson tett ajánlata 
alapján a Bölcsőde bővítés, felújítás, épületenergetikai fejlesztés megvalósításához szükséges 
bruttó 26.998.840,-Ft többletforrást a 2010. évi költségvetés települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése előirányzatának önerejéből átcsoportosítással 
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biztosítja., és elfogadja a kivitelezés során havonta a teljesítés követően történő számlázást 30 
naptári napos fizetési határidővel. Javasolja a hirdetmény nélküli tárgyalás lefolytatását az 
egyetlen érvényes ajánlattevővel (az Integrál Építő Zrt-vel).  
 
 

C  V Á L T O Z A T  
 

A Képviselő-testület a többletforrást nem biztosítja, új közbeszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezi kedvezőbb ajánlat reményében, vállalva annak kockázatát, hogy a program 
nem valósul meg határidőre, mely esetben a támogatásokról le kell mondani, és az előlegeket 
is vissza kell fizetni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tervezési és Számviteli Iroda 
3. Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda 
4. Kanász-Nagy Gábor projektfelelős (Norvég) 
5. Csendes Merza Ágnes projektfelelős (DAOP) 
 
 
Szentes, 2010. április 20. 
 
 
 
    Dr. Sztantics Csaba 
        megbízásából:  
 
 
 
 
 
         Szilvássy Árpádné 
             irodavezető 
 
 

   
 


