Balatonőszöd Község Önkormányzatának
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Előterjesztés
Tárgy: Balatonőszöd Község Önkormányzata a „Balatonőszöd strandfejlesztés IV”.
(projektazonosító: STR4-0068) pályázatával kapcsolatos Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési szakértő kiválasztása.

Balatonőszöd Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselőtestületének feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő előterjesztést alkotja:
A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének a feladat- és hatáskörét, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott feladatés hatáskörgyakorlást is az önkormányzat folyamatos működése érdekében a polgármester
gyakorolja.

Balatonőszöd Község Önkormányzatának a „Balatonőszöd strandfejlesztés IV”.
(projektazonosító: STR4-0068) pályázatával kapcsolatos Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárás lefolytatására 3 árajánlatot szerzett be.
Az ajánlattevők és az adott árajánlatok:
EUPHORIA-PROJEKT KFT Bocskaikert br 350.000.- Ft.dr Zsenyuk Péter ev. Budapest br. 381.000.- Ft
dr. Varga Enikő Budapest br. 177.800.- Ft
A Polgármester elfogadja a nettó 140.000,- Ft + áfa ajánlati összeget melyet dr Varga Enikő
adott. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának fedezete a 2021. évi költségvetés. A Polgármester
a feladat elvégzésére vonatkozó szerződést aláírja.
Határidő: 2021. január 15.
Felelős: Antal János polgármester
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