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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

Strandfejlesztés – közbeszerzés döntés  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gárdony Város Önkormányzat pályázati támogatást nyert el a Kisfaludy 2030 turisztikai fejlesztési 
programból öt szabadvízi strandjának a fejlesztésére - családbarát WC, baba-mama szoba 
kialakítására, valamint eszközbeszerzésre.  
 
A tervezett vizesblokkok költségét az öt strandra vonatkozóan egybe kellett számítani. A tervezői 
becslések alapján a fejlesztések értéke meghaladta a közbeszerzési határértéket (nettó 50.000.000,- Ft), 
így a kivitelező kiválasztására a Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárást kellett megindítani. Ajánlattevők benyújtották ajánlataikat az EKR-en (Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszeren) keresztül. 
 
Az ajánlattételi felhívásban feltüntetésre került, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
valamennyi részét a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében nyújtott támogatásból kívánja 
finanszírozni (részben vagy egészben), melynek kapcsán a támogatói okirat módosítását kezdeményezi 
(a közbeszerzés valamennyi része tekintetében a támogatás felhasználási határidejének 
meghosszabbítása iránt), mely módosítási igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely 
miatt az eljárást – a közbeszerzés egy vagy több részét - eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes 
közbeszerzés - (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése)). 
 
A támogatói okirat módosítása a határidő meghosszabbításáról nem érkezett meg, így a 
Bírálóbizottság az alábbi javaslatot teszi: 
 

Az eljárást az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdései alapján az ajánlatok bírálata nélkül 
nyilvánítsa eredménytelenné, tekintettel arra, hogy a fenti támogatási szerződés 
meghosszabbítása iránti kérelem nem került elfogadásra. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy 2030 turisztikai fejlesztési programból 
elnyert támogatásból öt szabadvízi strandjának (Napsugár Strand, Park Strand, Sport Beach/Sirály 
Strand, Panoráma partszakasz, Tó-Party Rendezvénystrand) fejlesztésének megvalósításához 
kapcsolódóan a „Gárdonyi strandok vizesblokkjainak a fejlesztése” tárgyú feltételes közbeszerzési 
eljárást a Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdései alapján az ajánlatok bírálata nélkül eredménytelenné 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés meghosszabbítása iránti kérelem nem került 
elfogadásra. 
 

 Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 
 Felelős:  Tóth István polgármester 
  

 
Gárdony, 2020. november 09. 
 
            Tóth István  
                       polgármester 
 
készítette: Bácskai Zsuzsanna 


