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A „Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása”
című projektben” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás fedezeteként az önkormányzat (TOP-7.1.1-16-H-050-1
felhívásra benyújtott, GCS1-001 azonosítószámú pályázat) TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2018-00020 támogatási kérelemmel igényelt támogatásból 25.000.000,-
Ft, saját költségvetéséből 30.901.358,-Ft-ot, összesen 44.016.817,- Ft + ÁFA,
azaz br. 55.901.358,- Ft-ot biztosít, a projekt megvalósításának ütemezésének
megfelelően.

A képviselő-testület 02. 20-i ülésén a beérkezett ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánította.

Határozat száma: 12/2019. (I. 09.)
Tárgy: Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást követően megvalósuló felújítási
munkák műszaki ellenőrzésével a Bon Control Kft-t bízza meg. Biztosítja a br.
1.066.800,- Ft megbízási díjat a 2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására, a határozatban foglalt
módosításokkal.

A megbízási szerződést felek aláírták. Időközben a fenti tárgyban a képviselő-
testület új közbeszerzési eljárást írt ki. A Bon Control Kft. a felújítási munkák
műszaki ellenőrzését elvégezte, a megbízási díj részükre kifizetésre került.

Határozat száma: 20/2019. (I. 23.)
Tárgy: Közbeszerzési szakértő kiválasztása

A Képviselő-testület „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15-
FE1-2016-00008 azonosító sz.) és a „Gárdonyi szociális szolgáltató ház
felújítása, új funkciók betelepítése” (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 azonosító
sz.) című projektek építési beruházásainak megvalósításához szükséges felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST
Europroject Szolgáltató Kft.-t bízza meg. Biztosítja a nettó 1.000.000,- Ft + 27
% ÁFA bruttó 1.270.000.- Ft megbízási díjat 2019. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került. A közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat az
ANPAST Kft. ellátta, részükre a megbízási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 23/2019. (I. 23.)
Tárgy: A Gárdonyi Sportpark fejlesztése

A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában álló Gárdony 2442/2 hrsz-ú
területből a későbbiek során kialakítandó 298 m2-es építési hely tekintetében
pályázatot kíván kiírni a hasznosításra. A mellékelt pályázati kiírást elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás kihirdetésére.

A pályázat kiírása megtörtént, a megadott határidőig pályázat nem érkezett.
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Határozat száma: 45/2019. (II. 06.)
Tárgy: Tervezési feladatok

A Képviselő-testület megbízza a Posta u. – Bóné K. utcai csomópont tervezési
munkáival a Fejér Európa Kft-t. Biztosítja a br. 1.352.550,- Ft vállalkozói díjat
a 2019. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A szerződést a felek aláírták. A tervezési munkálatokat a Fejér Európa Kft.
elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 47/2019. (II. 06.)
Tárgy: Tervezési feladatok

A Képviselő-testület megbízza az Agárd, Gárdonyi Géza utcától a Csongor
utcában és a Mikszáth K. utcában (Óvoda utcáig) járda és vízelvezetés
tervezésével a Fejér Európa Kft-t. Biztosítja a br. 673.100,- Ft vállalkozói díjat
a 2019. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A szerződést a felek aláírták. A tervezést a Fejér Európa Kft. elvégezte, részükre
a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 51/2019. (II. 06.)
Tárgy: Agárd, telephely infrastruktúra kivitelezésére és közbeszerzési eljárás döntés

A Képviselő-testület az „Út- és közművek kiépítése „Az agárdi iparterület
fejlesztése I. ütem” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás
nyertesének az Utépszerv Kft. Ajánlattevőt hirdeti ki. A vállalkozási szerződés
az Utépszerv Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre, tekintettel arra, hogy az
ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek; a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján a
legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
ajánlat ajánlati ára (79.344.260,- Ft) nem haladja meg az ajánlatok bontáskor
ismertetett fedezet összegét (80.000.000,- Ft).

A közbeszerzési eljárás során a szerződés az Utépszerv Kft-vel megkötésre
került, a kivitelezés és a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 59/2019. (II. 20.)
Tárgy: A gárdonyi 0190/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása iránti eljárás

megindításának kezdeményezéséről

A Képviselő-testület a Gárdony város külterületén lévő 0190/2 hrsz-ú, 6817 m2

területű, szántó művelési ágú ingatlant belterületbe vonja. Az ingatlanok más
célú hasznosításával, belterületbe vonásával kapcsolatos valamennyi költséget
az ingatlan tulajdonosai, Győri Józsefné, Jung Ferenc és Ignácz Jánosné


