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Tapintható térkép-makettek – közbeszerzés döntés 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 

Zrt. által kiírt „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott pályázatokkal elnyert támogatásból 

hat szabadvízi strandjára tapintható térkép-makettek kihelyezését tervezte. A bekért indikatív ajánlatok 

alapján számított becsült értéket egybe kellett számítani a hat strand esetében. Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik 

Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött „Tapintható térkép-makettek 

legyártása” tárgyban. Az első eljárás eredménytelen lett, ezért új eljárás kiírásáról született döntés 

288/2022. (VI.22) határozattal. A határidő lejártáig egy ajánlat érkezett. 

 

A Bírálóbizottság többször ülésezett, megvizsgálta a beérkezett ajánlatot, hiánypótlás írt ki. 

 

A Bírálóbizottság elvégezte Ajánlattevő ajánlatának bírálatát a kizáró okok fenn nem állása és a 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban előírt követelményeknek való megfelelés 

szempontjából. 

 

A Bírálóbizottság egyhangú döntési javaslata Döntéshozónak, hogy  

 

- az alábbi Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa megfelelőnek: 

 
Ajánlattevő neve: Limes Model Szolgáltató Mérnöki Kft.  

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki Út 60. Beltex irodaház 

 

- a közbeszerzési eljárásban a Limes Model Szolgáltató Mérnöki Kft. Ajánlattevő ajánlatát 

nyilvánítsa érvényesnek, mivel ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
 

- megállapításra került a közbeszerzési eljárásban az ár-érték arány szempont szerint az 

érvényes ajánlat ajánlati ára (nettó 15.432.000 Ft) a bontáskor közölt fedezet (nettó 17.638.000 

Ft) összegén belül van, erre tekintettel a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy az 

eljárást nyilvánítsa eredményessé, mivel a fedezet rendelkezésre áll, és a Limes Model 

Szolgáltató Mérnöki Kft. Ajánlattevővel kerüljön sor a szerződéskötésre 

 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatokról! 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tapintható térkép-makettek legyártása” tárgyú, 

a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve: Limes Model Szolgáltató Mérnöki Kft.  

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki Út 60. Beltex irodaház 
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Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mivel ajánlata a benyújtott hiánypótlásokkal együtt 

megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

2. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tapintható térkép-makettek legyártása” tárgyú, 

a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

Limes Model Szolgáltató Mérnöki Kft. Ajánlattevőt nettó 15.432.000 Ft ajánlati áron nyilvánítja az 

eljárás nyertesévé, mivel az ár-érték arány értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta 

és ajánlata megfelel a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tapintható térkép-makettek legyártása” tárgyú, 

a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 

a Limes Model Szolgáltató Mérnöki Kft. Ajánlattevő ajánlata az eljárás megindításakor rendelkezésre 

álló fedezetet (nettó 17.638.000 Ft, amelyből a pályázati projektek támogatásából 15.420.000 Ft, saját 

forrásból 2.218.000 Ft) nem haladja meg. Az önkormányzat az ÁFA visszaigényléséig biztosítja a 

teljes ajánlati ár (15.420.000 Ft) 4.163.400 Ft ÁFA összegének kifizetését a 2022. évi 

költségvetésének terhére.  

Az eljárást eredményessé nyilvánítja. 

A vállalkozási szerződés a Limes Model Szolgáltató Mérnöki Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre. 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

 Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

Gárdony, 2022. július 25. 

 

            Tóth István  

                       polgármester 

 

készítette: Bácskai Zsuzsanna 


