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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 2-án tartandó ülésére

Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – közbeszerzési
kiírás

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat pályázati támogatást nyert el a Kisfaludy 2030 turisztikai
fejlesztési programból öt szabadvízi strandjának a felújítására - családbarát WC, baba-mama
szoba kialakítására, valamint eszközbeszerzésre.

Az előírt eszközbeszerzések: strandonként 2-2 lépcső a biztonságos vízbejutás érdekében, 1-1
akadálymentesített családi öltöző (közreműködő szervezet által megküldött gyártmányterv
alapján) és egységes arculati elemek (táblák).

A fentiek szerinti eszközbeszerzések költsége az öt strandra vonatkozóan egybeszámítandó. A
bekért indikatív ajánlatok alapján az eszközbeszerzés értéke meghaladja a közbeszerzési
határértéket. A közbeszerzési szakértő összeállította a (nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. §
szerinti hirdetmény közzétételével induló) közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges
dokumentumokat, melyeket csatolunk.

A fentiekben hivatkozott eszközök beszerzésére (strandonként): öltözőre 4.000.000,- Ft/db,
lépcsőre 500.000,- Ft/db, egységes arculati elemekre 1.000.000,- Ft/egys. – összesen n.
30.000.000,- Ft támogatás áll rendelkezésre. Kedvező árajánlat esetén az egyes
eszközcsoportok között a támogatás maradvány átcsoportosítható, de csak strandon belüli
átcsoportosítás a megengedett.

A bekért indikatív ajánlatok alapján
5 db öltöző n. költsége (összesen) 11.951.127,- Ft
10 db koracél lépcső n. költsége (összesen) 9.676.005,- Ft
5 strand arculati elemei n. költsége (összesen) 5.674.210,- Ft
összesen (nettó) 27.301.342,- Ft

A közbeszerzési terv összeállításakor megvizsgáltuk az egybeszámítási kötelezettséget és
szabályokat. A tárgyi eljárás becsült értékét nem kell más közbeszerzési eljárás becsült
értékével egybeszámítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „” pályázati projektek megvalósításához
kapcsolódóan „Gárdony- Strand eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni:

- a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásra kerülnek; az eljárás
megindítható;
- közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.301.342,- Ft, erre tekintettel a választott
eljárásfajta nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti hirdetmény közzétételével induló
eljárás;
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- Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette a Kbt. 19. §
(1)-(2) bekezdés szerinti egybeszámítási kötelezettséget és szabályokat. A tárgyi eljárás
becsült értékét nem kell más közbeszerzési eljárás becsült értékével egybeszámítani. A
közbeszerzés becsült értékének meghatározására a Kbt. 16-17., 19. §-ának
rendelkezéseivel összhangban került sor.
- Az eljárás megindításához szükséges fedezet rendelkezésre áll hazai pályázati
forrásból
Támogatói Okiratok: ET-2019-02-082, ET-2019-02-079, ET-2019-02-083,

ET-2019-02-080, ET-2019-02-078

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. szeptember 01.
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polgármester
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