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Botta Veronika üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ezek után 
ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
Éves közbeszerzési terv ismertetése, esetleges módosítása és jóváhagyása  előterjesztő: Botta 

Veronika
Az eljárásba bevont személyek megválasztása
A Bíráló Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása
Az ajánlattételi felhívás megtárgyalása, jóváhagyása
Egyeztetés a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásba meghívott kivitelezőkről

A napirendi pontokat a jelenlévők egybehangzóan elfogadják

1. napirendi pont: 

Az Egyesület elnöke ismerteti az éves közbeszerzési tervet. 2013-ban megkezdődik a 2012-ben, 
Leader pályázattal támogatást nyert „Teremtőkert Alkotóház bővítése és felújítása” című projekt 
megvalósítása. Az építési beruházás nagyságrendjénél fogva kötelező közbeszerzési eljárás alá 
tartozik. 
Az elnökség 5 egyhangú szavazattal elfogadja a Közbeszerzési Szabályzatot.

2. napirendi pont:

Az elnökség tagjai javaslatokat tesznek a közbeszerzési eljárásba bevont személyek kilétére. 
Megvitatás után az elnökség egybehangzóan elfogadja, hogy a közbeszerzési feladatok ellátását 
szakmailag az elnökségben lévő Veres Andrea közbeszerzési referens végzi. Így az eljárásba külső 
szervezet bevonása nem szükséges.
 
3. napirendi pont:
Az elnökség tagjai javaslatokat tesznek a közbeszerzési eljárásba bevont Bíráló Bizottsági tagok, és 
elnök kilétére. Megvitatás után 5 egybehangzó szavazattal elfogadják:
Nótáros Éva – pénzügyi szakember - szavazó tag
Ulrich Péter  - építészmérnök – szavazó tag
Takács Edina – szavazó tag
Veres Andrea – közbeszerzési referens – megfigyelő tag
Szilika-Iván Emőke – megfigyelő tag
 személyét a Bíráló Bizottságba. A jelöltek a megbízást elfogadják. 
A Bíráló Bizottság elnökének egyhangúlagTakács Edinát választják, aki a felkérést elfogadja. 

4. napirendi pont:



Az elnökség megvitatja az előzetesen elkészített ajánlattételi felhívás tervezetet. Véglegesítés után 5 
egybehangzó szavazattal elfogadja a Tordas Petőfi u. 6. hrsz.92. ingatlanon meglévő  „Teremtőkert 
Alkotóház Bővítése és felújítása” című közbeszerzési eljárás  ajánlattételi felhívását. 

5. napirendi pont:

Az elnökség megvitatja, hogy az ajánlattételi felhívást az előzetes tájékozódások alapján kiknek, 
mely kivitelező cégeknek küldje el. 

Az eljárásba meghívást kapnak: SHS Építő Kft – Székesfehérvár, MAVA-PLAN Építészeti Kft 

Velence, Lingurár ÉP Kft. -Csákvár, Simon ÉP-ÉSZ- Gyúró

Egyéb kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt.
A levezető elnök megköszönte a tagok munkáját és az ülést berekesztette.

Kelt: Tordas, 2013. 01. 11.
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