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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014.(IX.10.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 

valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi  felhívásáról és dokumentációjának elfogadásáról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, 
Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes  közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi  felhívásáról és dokumentációjának elfogadás” című előterjesztést és 
az ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége továbbá a 
Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását szolgáló 
továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció 
felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő 
támogatás iránt benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre 
figyelemmel, Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes 
közbeszerzési eljárást folytat le. 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  határozott, hogy a 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége továbbá a 
Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását szolgáló 
továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
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fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció 
felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő 
támogatás iránt benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre 
figyelemmel, Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes 
közbeszerzési eljárás felfolytatásával Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 
30. szám alatti ügyvédet bízza meg. 

3. Az eljárás becsült értéke: nettó 63.375.879,- HUF azaz hatvanhárom-millió- 
háromszázhetvenötezer- nyolcszázhetvenkilenc forint.  

4. A Képviselő-testület  Dr. Kelemen Balázs ügyvéd által elkészített eljárást 
megindító felhívás és dokumentáció tartalmát- mely jelen határozat 1. és 2. 
melléklete -  megismerte és ezen dokumentumokat jelen határozattal elfogadja, 
egyúttal felkéri megbízottat, hogy az alábbi három ajánlattevőt hívja fel 
ajánlattételre: 

1. Kalo Kerámia Kft. 
6300 Kalocsa, Sörös I. u. 13. 
Adószám: 13701172-2-03 
Képviselő: Skultéti  Csaba ügyvezető  
Telefon: 30/9382093 Fax:78/465-000 
Email: kalokeramia@kalokeramia.hu 
 
2. Szir-Vix Kft. 
6300 Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 1. III. em .6. 
Adószám: 13936271-2-03 
Képviselő: Matos Csilla ügyvezető 
Telefon: 30/4512238   Fax: 78/464-202 
Email: szirvix@gmail.com 
 
3.Kőrös Róbert 
6300 Kalocsa, Pataji u. 38. 
Adószám: 65096527-2-23 
EV nyilvántartási szám: 13165873 
Telefax: 78/465-836 Telefon: 20/2841011 
Email: katlac1em@t-online.hu 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a szükséges 
intézkedést megtegye. 
 

Felelős: Fischer József polgármester 

Határidő: 2014. 09.11. 

 

 (: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                             jegyző 
 


