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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 30-án tartandó ülésére

Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése

Tisztelt Képviselő-testület!

213/2020. (IX. 02.) határozattal döntés született a strandi fejlesztésekhez kapcsolódóan a
„Gárdony- Strand eszközök” tárgyú (nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti hirdetmény
közzétételével induló) közbeszerzési eljárás lefolytatásáról - strandonként 2-2 lépcső a
biztonságos vízbejutás érdekében, 1-1 akadálymentesített családi öltöző (közreműködő
szervezet által megküldött gyártmányterv alapján) és egységes arculati elemek (táblák)
beszerzésére vonatkozóan.

A közbeszerzési eljárásra eszközcsoportonként egy-egy ajánlat érkezett be, ami nem elegendő
(legalább két-két ajánlatot kellett volna benyújtani), a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerint az
eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani.

Elkészült a módosított közbeszerzési dokumentáció, kiírásban törlésre került a Kbt. 75. § (2)
bek. e) pontjának alkalmazása (nem lesz eredménytelen az eljárás, ha eszközcsoportonként
csak egy-egy ajánlat érkezik be).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatokról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/2020. (IX. 02.) számú határozatával
a szabadvízi strandok fejlesztésére vonatkozó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció)
pályázati projektek megvalósításához kapcsolódóan „Gárdony- Strand eszközök” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. Az eljárást mindhárom rész vonatkozásában
eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján, figyelemmel arra,
hogy az egyes részek vonatkozásában ajánlattételi határidő alatt nem került benyújtásra
legalább kettő árajánlat.

2. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadvízi strandok fejlesztéséhez
kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) 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 29.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


