
 

   
 

 
 

Ö S S Z E F O G L A L Ó  
 

A makói József Attila Városi Könyvtár építéséhez és környékének 
rehabilitációjához szükséges vázlat-, engedélyezési-, valamint kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése Makovecz Imre tervei alapján 
 

tárgyú folyamatban lévő közbeszerzési eljárásról 
 
 

Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) ajánlatkérő nevében az Ész-
Ker Kft. 2015. szeptember 14-én A makói József Attila Városi Könyvtár építéséhez 
és környékének rehabilitációjához szükséges vázlat-, engedélyezési-, valamint 
kiviteli tervdokumentáció elkészítése Makovecz Imre tervei alapján tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításaként ajánlattételi felhívást, dokumentációt küldött az 
alábbi gazdasági szereplő részére: 
 

Ajánlattevő neve: MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 1034 Budapest, Kecske u. 25. 

 
A közbeszerzési eljárás típusa: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második Rész, uniós eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos - Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja - szerinti közbeszerzési eljárás. 
A Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján „az ajánlatkérő hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés […] kizárólagos jogok védelme miatt 
kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg”. 
 
 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőn belül, azaz 2015. 
szeptember 21. napján 11.00 óráig benyújtott ajánlat bontására a lebonyolító szervezet 
(Ész-Ker Kft.) székhelyén (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) került sor, amely időpontig a 
MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. az alábbi tartalommal nyújtotta be az 
ajánlatát: 
 

Számszerűsíthető bírálati szempontok 

vázlattervek (nettó Ft) 22.550.000 

engedélyezési tervdokumentáció (nettó HUF) 44.000.000 

kiviteli tervdokumentáció (nettó HUF) 80.000.000 

Tervezési díj mindösszesen (nettó HUF) 146.550.000 



 

   
 

 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően - a Kbt. 67. §-ában 
meghatározott hiánypótlási és felvilágosítás kérési lehetőségre tekintettel -2015. 
szeptember 25-én hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldött az ajánlattevőnek. 
Ajánlattevő az előírt határidőben (2015. szeptember 30., 10.00 óráig) megfelelő 
hiánypótlást, felvilágosítás nyújtott be. 
 
2015. október 5-én az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a Kbt. 98. § (2) bekezdése szerint 
döntött arról, hogy a MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére, vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, így részt vehet a 
tárgyaláson. 
 
A tárgyalásra 2015. október 6-án, 10.00 órai kezdettel kerül sor. 
A tárgyaláson ajánlatkérő és ajánlattevő képviselői a szerződéses feltételekről, műszaki 
kérdésekről, valamint pénzügyi és egyéb feltételekről egyaránt tárgyalhatnak. 
A tárgyalás keretében módosítani szükséges a szerződéstervezet 8.12. pontját (ez 
jelenleg így szól: „Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba”) a következőre: 

„Megrendelő támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Jelen szerződés a 
támogatás odaítélését követően lép hatálya, a támogatás odaítéléséről szóló - 
Megrendelő által küldendő - értesítés Tervező általi átvételének napján.” 

A fenti módosítás azért szükséges, mert az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik a 
szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, azt támogatás útján 
tudja majd biztosítani. 
A végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. 
 
A tárgyalás lezárását és a végleges ajánlat megtételét követően a Bírálóbizottság 
meghozza az eljárást lezáró döntési javaslatát, amely alapján az Ügyrendi és Pénzügyi 
Bizottság meghozza az eljárást lezáró döntését. 
 
 
Budapest, 2015. október 5. 
 
 
 Szabó József 
 közbeszerzési tanácsadó 
 Ész-Ker Kft. 
 


