
E L Ő T E R J E S Z T É S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. szeptember 15-én tartandó rendkívüli ülésére

„Agárd Városközpont parkoló és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 1-jén tartott ülésén
döntött az „Agárd Városközpont út- és parkoló építés” kivitelezőjének kiválasztása érdekében
kiírandó közbeszerzési eljárás szakértőjének megbízásáról, a szerződés megkötésre került az
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-vel.

A tervezett építési munkák közbeszerzési eljárásának becsült értékét egybe kell számítani a
folyamatban lévő „barnamezős” projekt közbeszerzési eljárásával, ezért a 2015. évi CXLIII.
tv. (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni. Ennek megfelelően, a közbeszerzési szakértő elkészítette a
közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat, melyeket csatolunk.

A parkoló költsége nem számolható el a „barnamezős” pályázat terhére (a jelenleg folyó
„barnamezős” beruházás a teljes felhasználható támogatási összeget kimerítette), ezért az
útalap építéssel együtt saját forrásból kell biztosítani a tervezett kivitelezés finanszírozását. A
tervezői költségbecslés alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke 57.563.156,- Ft (br.
73.105.208,- Ft).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatokról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „barnamezős” beruházáshoz
kapcsolódóan parkolók illetve a területen lévő feltáró utak útalapjának megvalósítására
„Agárd Városközpont út- és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a
mellékelt közbeszerzési dokumentáció alapján.

Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette a 2015. évi
CXLIII. tv. 19. § szerinti egybeszámítási kötelezettséget és szabályokat. A tárgyi eljárás
becsült értékét az „Agárdi településrészi központ I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás becsült
értékével kell egybeszámítani, erre tekintettel a választott eljárásfajtát (a 2015. évi CXLIII. tv.
117. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt) jóváhagyja.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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2. Határozati javaslat:

Az „Agárd Városközpont út- és parkoló építés” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. tv. 117. §-a
alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
fedezet 57.563.156,- Ft + ÁFA (br. 73.105.208,- Ft) saját forrásból, a 2021. évi
költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. szeptember 13.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


