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

Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – közbeszerzési
eljárás kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

A strandi fejlesztésekhez kapcsolódóan a „Gárdony - Strand eszközök” tárgyú (nemzeti
eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti hirdetmény közzétételével induló) közbeszerzési eljárást
folytatott le az önkormányzat - 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 lépcsők és a családi öltözők tekintetében az eljárás eredményes volt. A táblákra egyetlen
Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek kellett nyilvánítani
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felelt meg az
ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek (az előírt hiánypótlást nem teljesítette maradéktalanul).

Az arculati elemek beszerzésére ismét ki kell írni a (nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti
hirdetmény közzétételével induló) közbeszerzési eljárást.

A bekért indikatív ajánlatok alapján a becsült érték nettó 5.674.210,- Ft. A rendelkezésre álló
támogatás 1.000.000,- Ft/strand, összesen nettó 5.000.000,- Ft támogatás áll rendelkezésre. A
Támogatótól kapott tájékoztatás szerint, ha valamennyi eszköz biztosítására/legyártására
megkötésre került a szerzőzés, a szerződéses árak ismeretében kérvényezhető az
eszközcsoportok között a támogatás maradvány átcsoportosítása a „fedezethiányos”
eszközökre (csak strandon belüli átcsoportosítás a megengedett). Fentiek alapján a támogatást
ki kell egészíteni saját forrással - nettó 674.210,- Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadvízi strandok fejlesztéséhez
kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) pályázati projektek megvalósításához
kapcsolódóan „Gárdony – Strand információs táblák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni:

- a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásra kerülnek; az eljárás
megindítható;
- közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 5.674.210,- Ft;
- 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 a korábban lefolytatott „Gárdony – Strand eszközök” közbeszerzési eljárás
1. és 2. részének becsült értékével kell egybeszámítani. A közbeszerzés becsült értékének
meghatározására a Kbt. 16-17., 19. §-ának rendelkezéseivel összhangban került sor. A
választott eljárásfajta nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti hirdetmény közzétételével
induló eljárás;
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- Az eljárás megindításához Ajánlatkérő biztosítja a szükséges fedezetet
hazai pályázati forrásból 5.000.000,- Ft-ot
(Támogatói Okiratok:ET-2019-02-082, ET-2019-02-079, ET-2019-02-083,

ET-2019-02-080, ET-2019-02-078)
saját forrásból 674.210,- Ft-ot
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