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11. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére
Tárgy:
Strandok és a park karbantartására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Előkészítette: Sánta Helga pénzügyi ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 26-i
és 2018. december 19-i döntésének megfelelően a 2019. évre vonatkozóan a strandok
és a park karbantartására beszerzési eljárást folytatott le, melynek során a
Közbeszerzési és Beszerzési szabályzatnak megfelelően négy független gazdasági
szereplőtől kért ajánlatot.
1.
2.
3.
4.

Borda László egyéni vállalkozó
Szentgróti Balázs egyéni vállalkozó
Fülöp kertészet Tapolca
Liga Attila egyéni vállalkozó

Az ajánlatkérések 2019. február 27-én postai úton kiküldésre kerültek, az ajánlati
dokumentum az előterjesztés melléklete. A tértivevények az átvételről visszaérkeztek.
Ajánlattételi határidő: 2019. március 12. volt, mely időpontig két ajánlat érkezett
Szentgróti Balázs egyéni vállalkozótól és Borda Tibor egyéni vállalkozótól.
Beérkezett ajánlat szerint Szentgróti Balázs egyéni vállalkozó csak a vasút alatti park
zöldterület karbantartására adott ajánlatot, de a Képviselő-testület nem határozta meg
részfeladat teljesítését. Borda Tibor egyéni vállalkozó teljes körű ajánlatot tett, de nem
szerepelt a Képviselő-testület által meghatározott ajánlattevők között.
Erre tekintettel a feladat ellátására nem érkezett érvényes ajánlat, így a beszerzési
eljárás eredménytelenül zárult, azaz indokolt a beszerzési eljárás ismételt lefolytatása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2019. február 27-én indult, a strandok és a park karbantartása
tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás tekintetében – érvényes
ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelenségét állapítja
meg. Megbízza a polgármestert, hogy a Szentgróti Balázs
egyéni
vállalkozót
értesítse
a
korábbi
eljárás
eredménytelenségéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

II.
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
strandok és a park 2019. évre vonatkozó karbantartására –
figyelemmel a beszerzési szabályzat 11. pontjában foglaltakra –
újabb beszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület ajánlattételre kéri fel az alábbi három
gazdasági szereplőt:
a)
b)
c)
A képviselő-testület a legalacsonyabb árat határozza meg
bírálati szempontként.
Megbízza a polgármestert az újabb ajánlatkérés tartalmának
összeállításával és a beszerzési eljárást lefolytatásával
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Balatonszepezd, 2019. március 25.
dr. Sebestyén László
polgármester

AJÁNLAT
Ajánlatkérő: Balatonszepezd Község Önkormányzata
Balatonszepezd, Árpád u. 27.
dr. Sebestyén László polgármester részére
Tárgy: Balatonszepezd Központi és Viriusi strandjának és a vasút alatti park
zöldterületének 2019. évi gondozására és karbantartására
Alulírott
…………………..………………..……
(név),
mint
a
…………………………
……………………………………………..……… (cég név) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismertem és
elfogadom, a feladatok elvégzésére az alábbi ajánlatot teszem:
Ajánlattevő neve:

…….

Adószám:…………………………………
szám:…………………………
Ajánlattevő székhelyének címe:

Nyilvántartási

…….

Ajánlattevő levelezési címe: …….
Ajánlattevő telefon és telefax száma:

…….

Ajánlati ár: 2019. évi éves díj, netto
1. Központi strand
- Zöldterület karbantartás
- Mederterület karbantartása
- Takarítás
- Összesen:
nettó:

……………………
……………………
……………………
……………………

2.
-

Viriusi strand
Zöldterület karbantartás
Mederterület karbantartása
Takarítás
Összesen:
nettó:

……………………
……………………
……………………
……………………

3.
-

Vasút alatti park
Zöldterület karbantartás
Mederterület karbantartása
Összesen:
nettó:

……………………
……………………
……………………

2019. évi szolgáltatási díj
1-3 tétel mindösszesen:
Áfa 27 %:
bruttó:

……………………
……………………
……………………

Az ajánlat érvényessége:……………………………..
Kijelentem, hogy az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő

szakértelemmel rendelkezem, a szükséges kapacitások a rendelkezésemre állnak. Az
általam képviselt cég nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt.
Az ajánlat benyújtásakor a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi
Kirendeltségénél - helyi adóhatóságnál - nyilvántartott helyi adó tartozásom nincs.
Kelt: ………………, 2019. ………………………
cégszerű aláírás, pecsét

