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E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2020. június 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Ajánlatok elbírálása az irattárban található dokumentumok rendszerezése,
selejtezése céljából

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Homoki-Szabó Róbert igazgatási ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az önkormányzat  a  2020.  június  17-i  testületi ülésen három gazdasági  szereplőt  kért  fel
ajánlattételre  az  önkormányzat  hivatali  helyiségeiben található  iratok  jogszabályi  keretek
között történő teljes körű felülvizsgálatára, rendezésére, selejtezésére.

A  beszerzési  eljárás  megindításáról  a  75/2020.  (VI.17.)  Bsz.  önkormányzati  határozattal
döntöttem.
Az  iratok  felülvizsgálatára,  rendezésére,  selejtezésére  az  ajánlattételi  határidőn  belül
(2020. június 23. 24 óra) 2 db ajánlat érkezett.

A beérkezett ajánlatok:

1) Baracskai András Béla e.v.(9029 Győr, Csalogány u. 111.) – bruttó 400.000,- Ft.
2) Birinyi Tímea e.v. (3397 Maklár, József A. u. 23) – bruttó 550.000,- Ft. 
3) Eurodoc 2000 Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély L. u.2) nem adott ajánlatot.

A beszerzési szabályzat szerint a beszerzést a képviselő-testület hagyja jóvá.
A beszerzési szabályzat 8 pontjának utolsó francia bekezdése értelmében: 
„Amennyiben nem érkezik be mindhárom ajánlat,  a polgármester vagy a bíráló bizottság
javaslatára a képviselő-testület dönt a beszerzési eljárás megismétléséről vagy a beérkezett
ajánlatok értékeléséről.”
Javaslom,  hogy  a  beérkezett  ajánlatokat  értékeljük,  és  az  ajánlatkérésben  értékelési
szempontként  a  legalacsonyabb  összegű  ajánlatot  tekintettük,  ezért  az  önkormányzat
hivatali  helyiségeiben  található  iratok  jogszabályi  keretek  között  történő  teljes  körű
felülvizsgálatát, rendezését, selejtezését a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Baracskai
András Béla egyéni vállalkozótól rendeljük meg.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  az  önkormányzat  hivatali
helyiségeiben  található  iratok  jogszabályi  keretek
között  történő  teljes  körű  felülvizsgálatára,
rendezésére,  selejtezésére Baracskai  András  Béla
e.v. (9029 Győr, Csalogány u. 111.) bruttó 400.000,-
Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási
szerződés  aláírására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonszepezd, 2020. június 23.

Dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester


