
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 15-én tartandó ülésére 

 

Parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban közbeszerzési eljárást lebonyolító cég 

kiválasztása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Parkolási rendszer kidolgozását szeretné megvalósítani az önkormányzat. A parkolók egységes 

üzemeltetéséhez szükséges (előirányzat) 33 parkolójegy automata beszerzése. Az előzetes 

érdeklődések szerint az automaták beszerzésének nettó értéke meghaladja a nettó 115 millió Ft-ot, a 

kapcsolódó kiegészítő munkák becsült értéke nettó 30 millió Ft.  

 

A parkolójegy automaták beszerzésére és a kiegészítő-kapcsolódó munkák (parkolók kijelölése, közúti 

közlekedési táblák elhelyezése) megvalósítására - árubeszerzés tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. tv. 81. §-a szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást kell 

lebonyolítani (uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani 68.171.840,- Ft 

feletti eszközbeszerzésnél) 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására árajánlatokat kértünk be. 

 

Az ajánlatkéréseknél két értékelési szempont szerepelt – az ajánlati ár (7 súlyszámmal), a szakmai 

tapasztalat, árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásának lebonyolítása (3 súlyszámmal, 2 db vagy 

afölötti megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár) 

 

Ajánlatok  
 ANPAST 

Europroject 

Szolgáltató Kft.  

 KPG Consult Kft.  
 VANIN Vezetési 

Tanácsadó Kft  

Nettó ajánlati ár          1 800 000 Ft  2 000 000 Ft  2 500 000 Ft  

Bruttó ajánlat 2 286 000 Ft  2 540 000 Ft  3 175 000 Ft  

Szakmai tapasztalat - hasonló 

projektek közbeszerzési eljárásának 

bonyolítása 

3 db 0 db 2 db 

    

Elért súlyozott pontszám 100,00 63,00 80,40 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról! 

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Parkolási rendszer kialakítása Gárdony 

Városban” megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 

ellátásával a/az ……………………Kft-t (cím: ………………………..) bízza meg. Biztosítja a nettó 

…………Ft + 27 % ÁFA bruttó ………….. Ft megbízási díjat 2022. évi költségvetés terhére.  

Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására 

 

 Határidő:  nyertes Ajánlattevő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

Gárdony, 2021. december 13. 

Tóth István 

polgármester 

 
készítette: Bácskai Zsuzsanna 


