














































































































































































































































~ 

VISECRAD 
Város 

J EGYZŐJE 

Előterjesztés 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 

Előterjesztette: dr. Szabó Ferenc 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítás" című projekt második szakaszában 
közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerző kiválasztásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar László Tornacsarnok felújítása folyamatosan történik, az építkezés zajlik. A projekt 
második szakaszában megvalósuló munkák értéke eléri a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de 
nem haladja meg az uniós közbeszerzési értékhatárt, ezért nemzeti eljárásrendben szükséges a 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

Ahhoz, hogy az újabb közbeszerzést ki tudjuk írni, szükséges a közbeszerző kiválasztása. 

Három, jogosultsággal rendelkező közbeszerző került megkeresésre, az előterjesztés 

mellékletét képező ajánlattételi felhívás alapján. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021.június 23 . 16.00 óra. 

Az ajánlatok a beérkezését követően a T. Képviselő-testület részére megküldésre kerülnek. 

Kérem a képviselő-testületi ülésen a döntést meghozni szíveskedjenek. 

Visegrád, 2021. június 18. 

2025 Visegdd, Fő utca 81. 1elefon: 00 36 r 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-m ail: visegrad@Yisegrad.hu web: www.,·isegrad.hu 



Határozati javaslat 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.. ./2021. (VI. 24.) határozata 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítás" című projekt második szakaszában 
közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerző kiválasztásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete : 

1. ajánlata alapján ...... ............. . .... „ -t bízza meg a „visegrádi Magyar László 
Tornacsarnok felújítás" című projekt második szakaszában a közbeszerzési feladatok 
ellátására, 

2. a közbeszerzési eljárás díja a támogatásból kerül elszámolásra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

2025 Visegrád, Fő utca 81. te lefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail: visegrad@visegrad.hu web: www. Yisegrad .hu 



AJANLA TTETELI FELHÍV ÁS 

Ajánlatkérő neve, címe, telefon es telefax száma (e-mail): 

Visegrád Város Önkormányzat 

2025 Visegrád, Fő utca 81. 
E-mail: jegyzo@visegrad.hu 

Tárgyi feladatok: 

A „visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása" címü projekt 
második szakaszában felmerülő, feltételes közbeszerzési eljárás teljes körü 
ellátása. A közbeszerzőknek engedélyes tervek és árazatlan költségvetés fog 
rendelkezésre állni a kiíráshoz. 

Tekintettel arra, hogy „visegrádi Magyar László Tornacsarnok 
felújítása" című projekt második szakaszában megvalósítandó munkák 
értéke eléri a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de nem haladja meg az 
uniós közbeszerzési értékhatárt, ezért nemzeti eljárásrendben szükséges a 
_közb_esze_Lzési eljárást lefolytatni. 

Ajánlattevő feladata, hogy állást foglaljon a tárgyi közbeszerzéssel 
kapcsolatos eljárás módját illetően: nyílt vagy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás kerüljön lefolytatásra, illetve mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás minél előbb lebonyolításra 
kerüljön. 

Ajánlattevő feladata minden olyan munkát magában foglal, ami a 
közbeszerzési eljárás teljes lefolytatásához szükséges. A feladat magában 
foglalja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, közbeszerzési szakértelmet 
igénylő kérdésekben tanácsadást nyújtását Ajánlatkérő részére elsősorban 
emailen és telefonon, a közbeszerzési dokumentumok, szakvélemények 
készítését Ajánlatkérő számára. 

Ajánlattevő hibájából eredő jogvita esetén képviseli Ajánlatkérőt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy egyéb hatóság, hivatal és bíróság előtt 
személyesen vagy közreműködő útján. 

Az Ajánlatkérő feladatok ellátásával kapcsolatos alapvető 

követelményei 

- Ajánlatot olyan személy tehet, aki jogosult a jogszabályban meghatározott 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, azaz szerepel a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben. 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍV ÁS 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása"című projekt második 
szakaszában közbeszerzési feladatok ellátására 



- A feladatok elvégzéséhez igénybe vett közreműködö(k) által elvégzett 
munkáért Ajánlattevő olyan mértékben vállaljon felelősséget, mintha a 
munkát maga végezte volna el. 

- Az Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az Ajánlatkérő igénye szerint részt 
vesz a beruházásban érintettekkel történt konzultációkon, a beruházásra 
vonatkozó munkarészek és hatósági engedélyek ismerete alapján. 

Az Ajánlattévőnek egy átalányárat kell megadnia függetlenül attól, 
hogy tud-e megoldást a nyílt közbeszerzési eljárás helyett, más gyorsított 
eljárás lefolytatására, illetve a közbeszerzés a nyílt eljárás mellőzésével is 
lebonyolíthatóvá válik (az átalánydíj ugyanis ebben az esetben is teljes 
mértékben megilleti a sürgősségre és rendkívüli helyzetre tekintettel). 

Ajánlat: 

1.) Ajánlatok közül az Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot (ajánlati árat) 
előterjesztő ajánlatát fogadja el és köt az Ajánlattevővel megbízási 
szerződést. Az ajánlatokat egyösszegű átalány ár nettó + 27% áfa (ha 
számlázandó) szerint kell megadni. 

2.) Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021.június 23. 16.00 óra 
Az ajánlatot emailen vagy postai úton zárt borítékban, Visegrád Város 
Önkormányzata (2025 Visegrád, Fő utca 81.) címre kell benyújtani az 
Ajánlattevő „cégszerű" aláírásával, vagy elektronikus úton szkennelve 
Ajánlatkérő email címére Gegyzo@visegrad.hu) elküldve. 

Az ajánlat tartalmazza az ajánlattevő alábbi adatait: 
2.1. Ajánlattevő megnevezése, székhelye, egyéb elérhetősége (telefonszám, 
email cím). 
2.2. Ajánlattevő adószáma, pénzkezelő intézete, számlaszáma, 
2.3. (Értelemszerűen) az Ajánlattevő törvényes képviselőjének, 
beosztásának megnevezése. 

3.) Az Ajánlattételi felhívással, az ajánlatok tartalmával, elkészítésével, a 
beruházással kapcsolatos egyéb információk az alábbi email címen 
jegyzo@visegrad.hu vagy személyesen Visegrád Város Önkormányzatánál 
26/398-255 telefonszámon kérhető. 

Visegrád, 2021. június 16. 
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POLG/„RMESTERí HiVJHALA 

Tárgy: RE: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladata ~rl~át~sár~ 0 21 J~ fu, \l ,..,j~1 
Feladó: Csepy Dorottya <csepy.dorottya@drplegis.hu> r 120 -

~~~:~:~~~:~~06@~~~:g~~Sd~hu" <jegyzo@visegrad.hu> Me ll ~kle_1_A:~~~J'ö"''' 
CC: dr Szabó Csaba <central@drszabocsaba.com>, Eöry Dénes <polgarmester@visegrad.hu>, 
Kozma Róbert <kozma.robert@drplegis.hu> 

Tisztelt Jegyző Úr! 

A rendelkezésünkre bocsátott ajánlattételi felhívás áttekintését követően összeállítottuk ajánlatunkat a projekt 
második szakaszában várható közbeszerzési-jogi tanácsadási, lebonyolítási szolgáltatás ellátására. 

Ajánlatunk elfogadása esetén, számíthatnak személyes közreműködésünkre . A jövőbeni együttműködés reményében 
az ajánlattal összefüggésben felmerülő kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésükre. 

Tisztelettel, 

/ 
drp 
/ 

dr. CSEPY Dorottya 
ÜGYVÉD, FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 

Tel: +36 20 279 9624 
E-mail: csep...Y-.dorottya@drRlegis.hu 
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. MA. ép. III. emelet 

From: dr. Szabó Ferenc <jegyzo@visegrad.hu> 
Sent: Wednesday, June 16, 202110:41 AM 
To: Csepy Dorottya <csepy.dorottya@drplegis.hu>; dr Szabó Csaba <central@drszabocsaba.com>; Eöry Dénes 
<polga rmester@visegrad . h u> 
Subject: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok ellátására 

Tisztelt dr. Csepy Dorottya Ügyvéd Asszony, 

mellékelten küldöm az ajánlattételi felhívást, 

tisztelettel: 

'iJ 
dr. Szabó Ferenc 
jegyző 1 Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

Cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
Telefon: + 36 26 398 255 
E-mail: j~gyzo@visegrad . hu 

VISECRÁD 

- Mellékletek: - - - ------- ------ ----------------

CsDÜ l_ Visegrád_Ajánlat_ verl.O_aláírt.pdf 151 KB 

CsD_Aláírási címpéldány.pdf 437 KB 
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Dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Iroda 

Mobil: +36 20 279 9624 
E-mail: iroda@drplegis.hu 
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ma ép. Ill. emelet 

AJÁNLAT 

Visegrád Város Önkormányzata 

részére 

a „visegrádi Magyar László Tornacsarnok" e. projekt második szakaszában felmerülő 

közbeszerzési-jogi tanácsadási, lebonyolítási szolgáltatás ellátására 

t. Általános adatok: 

Ajánlattevő: 

Elérhetőségek: 

Ajánlatkérő: 

Elérhetőségek: 

Dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Iroda 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. MA. ép. III. emelet 

Ügyvédi kamarai nyilvántartási szám: 4866 

Adószám: 19271611-2-41 

Bankszámlaszám: 12010374-01740260-00100003 

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Képviseli: dr. Csepy Dorottya, ügyvéd 

(a továbbiakban „Ajánlattevő") 

Mobil: +36 20 279 9624 

E-mail: csepy.dorottya@drplegis.hu 

Visegrád Város Önkormányzat 

Székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 8t. 

Képviseli: dr. Szabó Ferenc, jegyző 

(a továbbiakban: ,,Ajánlatkérő") 

Mobil: +36 26 398 255 

E-mail: jegyzo@visegrad.hu 

/ 
drp 
/ 

A dokumentumban található adatok és információk bizalmas jellegűek, azokat Ajánlattevő a tevékenységéhez 

köthető munkavégzéséhez bocsátotta ki és kizárólag Ajánlatkérőnek szól. A dokumentum tartalmának részben 

vagy egészben, bármilyen célra történő másolása, feltárása, idézése vagy harmadik félnek történő átadása csak 

az Ajánlattevő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

2. Ajánlatkérés tárgya 

Ajánlatkérő a visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítását határozta el. Ajánlatkérő a tornacsarnok 

felújítására irányuló projekt második szakaszában felmerülő közbeszerzési-jogi tanácsadási, lebonyolítási 

szolgáltatás ellátása érdekében ajánlatkéréssel fordult Ajánlattevőhöz. 
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Dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Iroda 

Mobil: +36 20 279 9624 
E-mail: iroda@drplcgis.hu 
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ma ép. II I. emelet 

/ 
drp 
/ 

Ajánlattevő Magyarországon bejegyzett és működő ügyvédi iroda, amely az ajánlat elfogadása esetén vállalja, 

hogy Ajánlatkérő részére közbeszerzési-jogi szolgáltatást nyújt. Ajánlattevő a szolgáltatás teljesítéséhez 

szükséges végzettséggel, szakértelemmel, gyakorlattal rendelkezik. Ajánlattevő a szolgáltatás teljesítésébe az 

alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókat, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult 

személyeket kívánja bevonni: 

Név: dr. Csepy Dorottya ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 01102 

KASZ száma: 36078881 

Név: dr. Kozma Róbert alkalmazott ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00466 

KASZ száma: 36081943 

Ajánlattevő a rendelkezésére bocsátott ajánlattételi felhívás áttekintését követően összeállította ajánlatát 

Ajánlatkérő részére. 

3. Ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások leírása 

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: 

A szolgáltatás az eljárások előkészítésétől a szerződéskötésig különösen az alábbi lebonyolítói feladatokat 

tartalmazza: 

• 
• 

• 
!! 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

javaslattétel a közbeszerzési eljárás rendjére, típusára; 

közbeszerzési eljárást indító dokumentumok jogi és közbeszerzési szempontú elkészítése a műszaki 

leírás kivételével; 

a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos teendők ; 

kíegészítő tájékoztatáskérések fogadása, kiegészítő tájékoztatások összeállítása és kiküldése; 

helyszíni bejárás során - Ajánlatkérő kérése esetén - személyes jelenlét biztosítása; 

a közbeszerzési eljárás esetleges módosításával kapcsolatos teendők ; 

amennyiben szükséges, úgy az ajánlatok beérkezésének biztosítása, a bontási eljárással kapcsolatos 

teendők ellátása; 

a benyújtott ajánlatok közbeszerzési és jogi bírálatában és értékelésében történő közreműködés, a 

bírálóbizottság közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező tagjának delegálása; 

az eljárást lezáró döntésének előkészítése a bírálóbizottság javaslata alapján; 

írásbeli összegezés elkészítése és megküldése; 

a szerződéskötés előkészítésében való közreműködés; 

a közbeszerzési eljárással összefüggő hirdetmények feladása a Közbeszerzési Értesítőben történő 

közzététel céljából; 

az eljárás megfelelő dokumentálása és valamennyi irat megfelelő formában és példányszámban 

történő átadása Ajánlatkérő részére; 

Ajánlattevő hibájából eredő jogvita esetén Ajánlatkérő képviselete a Döntőbizottság vagy egyéb 

hatóság, hivatal és bíróság előtt személyesen vagy közreműködő útján. 
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Dr. Csepy Dorottya Ügyvédi Iroda 

Mobil: +36 20 279 9624 
E-mail: iroda@drplegis.hu 
Cim: 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ma ép. Ill. emelet 

/ 
drp 
/ 

A fentiekre tekintettel a projekt második szakaszában tervezett beszerzési igény alapján Ajánlattevő a 

megvalósításhoz szükséges közbeszerzési-jogi tanácsadási, lebonyolítási szolgáltatás ellátására az alábbi 

javaslatot, ajánlatot nyújtja: 

Eljárástípus meghatározása 
Nettó megbízási díj/ 

eljárás 

Építési beruházás - a Kbt. Harmadik Része szerint a 114. §vagy 117. §alapján 

induló közbeszerzési eljárás: 
i.500.000,- Ft +Áfa 

Ajánlattevő az ajánlati árakkal kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 

• 

• 

a megbízási díj nem tartalmazza a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés esetleges módosításának 

díját; 

a megbízási díj nem taitalmazza az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer üzemeltetőjének fizetendő 

rendszerhasználati díját (40.000.- Ft + Áfa / eljárás), illetve a közzéteendő közbeszerzési 

hirdetmények Közbeszerzési Hatóságnak fizetendő hirdetményellenőrzési díját (eljárást megindító 

felhívás: bruttó 160.000,- Ft; módosító hirdetmény: bruttó 80.000,- Ft; eljárás eredményéről vagy 

szerződés módosításról szóló hirdetmény: bruttó 100.000,- Ft). 

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, úgy készséggel állunk rendelkezésükre 

személyes konzultáció keretében. Reméljük, az ajánlat megfelel az Ajánlatkérő által az együttműködés 

tartalmával és feltételeivel szemben támasztott elvárásoknak és elnyeri a döntéshozók tetszését. 

Kelt: Budapest, 2021. június 23. 

A jövőbeli sikeres együttműködés reményében, 

tisztelettel, 

C~' e, ; 1' •\ • ' I '~)w.'-;_,~-
1 „ 

Dr. Csepy Dorottya Ugyvédi Iroda 

Képviseli: dr. Csepy Dorottya ügyvéd 
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RE: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladata ... 

1/1 

Tárgy: RE: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladata 
Feladó: "iroda" <iroda@justitia.hu> 
Dátum: 2021. 06. 22. 12:46 
Címzett: <jegyzo@visegrad.hu>, 'dr Szabó Csaba' <central@drszabo 
<polgarmester@visegrad.hu> 

Tisztelt Címzettek, 

Mellékelve küldöm a „visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása" elnevezésű projekt 
vonatkozásában közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlatunkat. 

Üdvözlettel, 

Locskai Erzsébet 

JUSTITIA 
112 l Bucbp ·s t. Ko:.:. uth L. u. 3·'i. 

PÁLYÁZAT · JOG · KÖZBESZERZÉS .-36 30 220 7763 • locsk1i.erzsebet@-jmciri;t.hu 
WWW.j lt:> l tria . illl 

From: dr. Szabó Ferenc <jegyzo@visegrad.hu> 
Sent: Wednesday, June 16, 202110:36 AM 
To: iroda@justitia.hu; dr Szabó Csaba <central@drszabocsaba.com>; Eöry Dénes 
<polgarmester@visegrad.hu> 
Subject: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok ellátására 

Tisztelt dr. Palotai Péter Ügyvezető Úr! 

mellékelten küldöm az ajánlattételi felhívást, 

tisztelettel: 

@ Cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
Telefon: + 36 26 398 255 
E-mail : j!,;gxzo@visegrad.hu 

dr. Szabó Ferenc 
jegyző 1 Visegrádi Polgármesteri Hivatal 

VISE(RÁD 

-Mellékletek:--------------------------------

Felolvasólap_ Visegrád Város Önkormányzata.pdf 114 KB 
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JUSTITIA 

„_, FELOLVASÓLAP 

Visegrád Város Önkormányzata 
2025 Visegrád, Fő utca 81. 

Eöry Dénes, polgármester 

A „visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása" 
elnevezésű projekt vonatkozásában közbeszerzési szakértői 

feladatok ellátása . 

. ;~f~~~~t~!~~'~:~~~~.ff~J.·J~Y~~ffi~~'~i, '.~fm~~@fü\@!ii '.' . 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1. 

11~~~~~~J'í~~~W~m!=:11kij1t·;i@;fiifül~·1_l1J2fJlliifü.11!i~-:;;;;,_~;;;:. 1 .. 24932305-2-43 

~~2já~~~~~~~~ft~i~~tb~~~~~tt~iftJ~:': ! l!fü:;fü[· .)im dr. Pécsy Mária, 01014, dr. Palotai Péter, 01026; 

' ~Af·~~W~~~~~§~~~~mB.~~~,fi~~n~~~~'.~~~1.fa:fü°)i·{ dr. sztipanov sonja,01238, Locskai Erzsébet 

A"ánlat tár a Nettó ár Ft a Ft Bruttó ár 
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

1.600.000,- Ft 432.000,- Ft 2.032.000,- Ft 

Az ajánlati ár az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használata során keletkezett rendszerhasználati díjat, 
valamint a Közbeszerzési Hatóságnak fizetendő ellenőrzés díjat nem tartalmazza. 

Kelt Budapesten, 2021. év 06. hó 17. napján 

cégszerű aláírás 

JUSTITJA TANÁCSADÓ KFT. 
1221 Bud„pest 

Kossuth Lajos utca 34. Fnt.1, 
Adóazám: 24932305·2·43 
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RE: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladata ... 
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Tárgy: RE: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok 
Feladó: Titkarsag <titkarsag@lkdr.hu> 
Dátum: 2021. 06. 23. 12:56 
Címzett: "jegyzo@visegrad.hu" <jegyzo@visegrad .hu> 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Tárgyi ajánlatkérésére mellékelten küldöm a Laczkó Ügyvédi Iroda ajánlatát. 

Tisztelettel, 

Papp Judit 
+36 30 383 0534 

/"'1 
~ 

-CKLACZKÓ ÜGYVÉDI IRODA 
1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9. 
Te!: + 36 1 800 91 71 
Fax: + 36 1 800 91 70 
e-rnail: .ti.tkan;ag~ 

From: dr. Szabó Ferenc <jegyzo@visegrad.hu> 
Sent: Wednesday, June 16, 202110:23 AM 

11a-rásar:- - - _- - _ - - - 4-< 
~SEG flAD VAROS 

POLG /Í..RMEc·:-r:r:i: H!V/J.TALA 

Érkezett : 

To: Laczkó Katalin <laczko.katalin@lkdr.hu>; dr Szabó Csaba <central@drszabocsaba.com>; Eöry Dénes 
<polga rmester@visegrad .h u> 
Subject: ajánlattételi felhívás tornacsarnok közbeszerzési feladatok ellátására 

Tisztelt dr. Laczkó Katalin Ügyvéd Asszony, 

mellékelten küldöm az ajánlattételi felhívást, 

tisztelettel: 

m 
~ 

VISE<.RÁD 

dr. Szabó Ferenc 
jegyző 1 Visegrádi Polgánnesteri Hivatal 

Cím : 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
Telefon: + 36 26 398 255 
E-mai l: j!:gyzo@visegrad.hu 

-Mellékletek:------------------------ --------

Ajánlat_Laczkó Ügyvédi lroda.pdf 68,3 KB 

2021. 06. 23. 13:18 



LACZKÓ ÜGYVÉDI IRODA 

1016 Budapest, Naphegy u. 41. W9. 
Levelezési cím: 1464 Budapest, Pf.: 1558 

Tel: +36 18009171; Fax: +36 18009170; e-mail: laczko.katalin111 lkdr.hu 

Árajánlat 

Visegrád Város Önkormányzat részére 

Az ajánlattevő megnevezése: Laczkó Ügyvédi Iroda 

székhelye: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9. 

adószáma: 18512977-2-41 

Pénzkezelő intézet, MKB BankNyrt. 
számlaszám 

1030 0002 1060 5994 4902 0010 

cégjegyzék száma/ 4077 

m1ilvántartási száma: 

telefonszáma: +36 18009171 

-- -- -
e-mail címe: 

1 

titkarsag@lkdr.hu 
~ 

kép\iselő neve: dr. Laczkó Katalin 

'Tárgya: ArajáPJat közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Megkeresésükre hivatkozással, „1tisegrádi lvlagyar Lászfó Tomacsamok fe14;itása" dmli projekt második 

szakaszában felmerülő, feltételes közbeszerzési efáráJ te!Jes kö'rű ellátása tárgyára vonatkozó 

ajánlatkérésérükre az alábbi ajánlatot adjuk: 

ajánlati ámnk nettó 1.600.000,- Ft+ 432.000,- Ft ÁFA, azaz bruttó 2.032.000,- Ft. 

A2 ajánlati ár nem tartahnazza az eljáráshoz kapcsolódó rendszerhasználati díjat, valamint a 

hirdetmények megjelenésével kapcsolatos szerkesztési díjakat. 

Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fent. 

Kelt: Budapest, 2021. június 23. 

Laczkó Ugyvl:di lHJti~ 
1016 Bp., Naphegy utca 41. ?.1 

Adószám: 18512977··2-41 
1 , 1,li(B ~U1' 1,D300!?.)2-(1060~ 

.. q-:.-. ~~~i.~~. ~ :'~q·~ ( ... 

cégszerű aláírás 

-
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(továbbiakban: Szerződés) 

2. számú módosítás 
 
amely létrejött egyrészről  
cégnév: Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
számlázási cím: 2025 Visegrád, Fő utca 81. 
adószám: 15731089-2-13 
bankszámlaszám: 11742087-15393788  
képviseli: Eöry Dénes polgármester 
mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – 
 
másrészről a 
cégnév: Constructor Domini Kft 
székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78 
cégjegyzékszám: 01-09-352069 
adószáma: 24277448-2-41  
bankszámlaszám: 12001008-01665787-00100001 
képviseli: Eszenyi Gábor ügyvezető 
mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –  
 
(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

Előzmények 
 
Megrendelő „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban, építési 
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást (Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend) folytatott le, 
amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek 2020. október 22. napján megkötötték 
a Szerződést. A munkakezdést követő feltárások következtében jelentős mértékű és nagyságú, 
 előre nem látható, a szerkezeti állékonyságot veszélyeztető tartószerkezeti 
faanyagromlás került napvilágra. A Vállalkozó a tartószerkezeteket utólag megerősítette, de a 
tervdokumentáció módosítására és további vizsgálatok elvégzésére volt szükség. Vállalkozó a 
Szerződés 11.4 pontjának megfelelően akadályt jelentett, a Megrendelő műszaki ellenőre az 
akadályközlést indokoltnak találta, Felek az akadály elhárultáig Vállalkozó teljesítését 
felfüggesztették. Tekintettel arra, hogy még a szükséges pótmunkák meghatározásához további 
szakvéleményekre, a vállalkozó konkrét árajánlatára, annak elfogadására és kiegészítő fedezetre 
van szükség Felek a Szerződés 2.1 pontját a következőképpen kívánják módosítani.  
 
2.1  A munka megkezdésének időpontja: 2020. október 22. 
 Teljesítési határidő: 343 naptári nap 
 A munka befejezésének időpontja: 2021. szeptember 30. 
  
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
Felek rögzítik, hogy jelen módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 141§-ban foglalt feltételeknek tekintettel arra, hogy  

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
- nincs ellenérték növekedés. 
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Jelen módosítás 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót 
illeti. 
 
A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen módosítást – elolvasás és értelmezés után – mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
Visegrád, 2021. június 
 
 
 
 
 Megrendelő                                Vállalkozó 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
 















































































































 
       Lelátó Kft. 

Cím:        1078 Budapest, István u. 22. 

Telefon:      +36 1 322 5678, +36 1 352 1728 

Adószám:   14061400-2-42 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

           lelato@lelato.hu                     www.lelato.hu  
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Visegrádi Polgármesteri Hivatal Bp, 2021. 06. 22. 

Dr. Szabó Ferenc jegyző úr részére Ikt.sz.:     143/21      

2025 Visegrád 

Fő u. 81.                                                                

 

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás.  

 

 

 

 

Tisztelt Dr. Szabó Ferenc Jegyző Úr! 

 

 

Amint azt a mai személyes tárgyalásunkon bővebben is kifejtettem, az elmúlt évek 

gazdasági eseményei és a Covid-19 járvány okán bevezetett korlátozások nehéz helyzetbe 

hozták cégünket. Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a tulajdonukban lévő mobil 

lelátó hasznosítására vonatkozó együttműködési megállapodás alapján fennálló építési- és 

bontási kötelezettségünk költségeihez a lehetőségeik szerint szíveskedjenek hozzájárulni. 

Kérésünk: 

Amennyiben a lelátót 2021-ben fel kell építeni és le kell bontani, a költségek egy részét                  

-a bérköltségek erejéig- legyenek szívesek megfizetni, ez nettó 2,1 mFt. 

Amennyiben 5 fő betanítható segéderőt térítésmentesen rendelkezésre tudnak bocsátani hét 

napra, ez az összeg 1,1 mFt.  

 

Amennyiben kérésünk kiegészítésére vagy további információkra van szüksége, szívesen 

állunk rendelkezésére.  

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

  Schmidt Zoltán 

  ügyvezető 
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