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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 02-án tartandó ülésére 
 
 

„Strandok vizesblokkjainak építése” – közbeszerzési szakértő megbízása 
 
 
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 költsége az öt strandra vonatkozóan egybeszámítandó. Az előzetes 
tervezői becslések alapján a fejlesztések értéke meghaladja a közbeszerzési határértéket (nettó 
50.000.000,- Ft), így a kivitelező kiválasztására a Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele 
nélküli közbeszerzési eljárást kell lefolytatni 
 
A vizesblokkok engedélyeztetése és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki 
dokumentációk összeállítása folyamatban van. Nem látható előre, hogy mikor kapja meg az 
önkormányzat az építési engedélyeket. A kivitelezések mielőbbi megkezdésének érdekében, 
valószínű két ütemben - igazodva az engedélyek és a dokumentumok rendelkezésre állásához 
- történne meg a közbeszerzési eljárások kiírása.  
 
Az eljárás lebonyolítására árajánlatot kértünk dr. Boros Tamás egyéni ügyvédtől, 
közbeszerzési szakértőtől.  
 
Ajánlata összeállításánál figyelembe vette a közbeszerzési eljárás (esetleges) több ütemben 
történő lebonyolítását: 
 
- amennyiben egy közbeszerzési eljárás kerül kiírásra a megbízási díj: 900.000,- Ft, (alanyi 

adómentes szolgáltatás).  
 
-  amennyiben több közbeszerzési eljárás kerül kiírásra: 

az első közbeszerzési eljárás megbízási díja  800.000,- Ft,  
további közbeszerzési eljárás(ok)ért, közbeszerzési eljárásonként megbízási díj: 
további 250.000 – 250.000,- Ft (alanyi adómentes szolgáltatás). 

 
 
 
Kérjük szíves döntésüket! 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

1. Határozati javaslat: 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Boros Tamás egyéni 
ügyvédet, közbeszerzési szakértőt (8000 Székesfehérvár, Aradi u. 36.) a gárdonyi szabadvízi 
strandok fejlesztéséhez kapcsolódóan a „strandok vizesblokkjainak építése tárgyú vállalkozási 
szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás lebonyolításával. Biztosítja az egy 
közbeszerzési eljárás br. 900.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díját vagy szükség 
esetén a több közbeszerzési eljárás lebonyolításakor az első közbeszerzési eljárás br. 
800.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díját, további közbeszerzési eljárás(ok)ért, 
közbeszerzési eljárásonként további br. 250.000 – 250.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 
megbízási díjat a 2020. évi költségvetésének terhére. 
 
Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására 
 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal  
 Felelős:  Tóth István polgármester 
 
 

Gárdony, 2020. szeptember 01. 
 
            Tóth István  
                       polgármester 
 
készítette: Bácskai Zsuzsanna 


