HARKÁNY VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
E-mail: polgarmester@harkany.hu
Web: www.harkany.hu

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata
2019. július12-én (péntek) 15:00 órai
Kezdettel rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4.)
Napirendi pontok:
1.) Döntés visszatérítendő támogatás nyújtásáról „Az élhetőbb jövő-Harkány Zöld Belváros”
című projekt keretében
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
2.) Döntés a „Képzések EFOP projektek keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Döntés „Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Harkány, 2019. 07.11.

Tisztelettel:
Kecskeméthy Pál
alpolgármester s.k.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy amennyiben az érintett közbeszerzési eljárásokban az
előzőleg kiküldött hiánypótlásokat az ajánlattevők nem teljesítik, a Képviselő- Testületi Ülés
elmarad!
Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:
- A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős
alpolgármester

Tárgy: Döntés visszatérítendő támogatás nyújtásáról „Az
Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros” című projekt keretében

Melléklet: Támogatási szerződés

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. július 12. napi Rendkívüli ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
2. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
3. oldal támogatási szerződés
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július
12. napján tartandó rendkívüli ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés visszatérítendő támogatás nyújtásáról „Az Élhetőbb
Jövő – Harkány Zöld Belváros” című projekt keretében
ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros” című TOP-2.1.2-15-BA1-201600004 projekt keretében valósul meg a harkányi, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója
és új funkciókkal való bővítése. Ismert az a tény is, hogy a projektben konzorciumi partnerünk
a Harkányi Római Katolikus Plébánia.
A projekt keretében folyamatosan zajlik a kivitelezési munka, az erre vonatkozó szerződést az
önkormányzat és a plébánia, mint Megrendelők, valamint a VivaPalazzo Zrt. mint Vállalkozó
kötötte meg 2019. február 6-án. A kivitelezési szerződés XI. pont 13.1. alpontjában foglaltak
szerint a szerződés teljes ellenértékéből nettó 9.827.486,-HUF összeg a római katolikus
templom körüli járda, és parkoló megvalósításának ellenértéke. A szerződés ezen pontja rögzíti
azt is, hogy a megjelölt ellenérték az ezen munkarész teljesítéséhez a Harkányi Római Katolikus
Plébániánál rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét nettó 1.759.986,-HUF összeggel
meghaladja. Ezt az összeget az önkormányzat a beruházás fontosságára tekintettel
12/2019.(I.18.) számú határozata alapján saját költségvetése terhére átvállalta. Mindezek miatt
a közös projektből a Harkányi Római Katolikus Plébániát nettó 8.067.500,-HUF összeg
megfizetése terheli.
A Plébániát érintő munkarészt a kivitelező már teljes egészében elkészítette, és a munka
elvégzését követően a Plébánia részére a számlát kiállította. A Plébánia jelezte az
önkormányzat, mint Konzorciumvezető részére, hogy az elvégzett munka ellenértékét nem
tudja teljes egészében megfizetni, mert a projektszámláján csak az eddig lehívott előleg - a
számla teljes ellenértékének 50%-a - összege szerepel, és a hiányzó 50% megelőlegezéséről a
nem tudnak gondoskodni.
A projekt sikere érdekében a Plébánia segítséget kért az Önkormányzattól a hiányzó összeg
megelőlegezésére. A munkarész kifizetését követően a projektmenedzsmentnek már lesz
lehetősége elszámolás benyújtására. A Plébánia ezt követően hozzájut a hiányzó támogatási
összeghez, amelyet annak lehívását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2019. dec. 31.
napjáig köteles visszafizetni az önkormányzatnak.
A tárgyban aláírandó támogatási szerződés tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.
A fenti helyzet miatt javaslom a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és
az alábbi határozati javaslattal döntsön a visszatérítendő támogatás nyújtásának kérdésében!

Határozati javaslat
Döntés visszatérítendő támogatás nyújtásáról „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros”
című projekt keretében
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és úgy
határoz, hogy „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros” című projekt zökkenőmentes
megvalósítása érdekében a harkányi Római Katolikus Plébánia részére bruttó 5.122.862,- Ft,
azaz ötmillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhatvankettő forint összegű, egyszeri
visszatérítendő támogatást nyújt, 2019. évi költségvetése terhére, legkésőbb 2019.dec.31-i
visszafizetési határidővel. Támogató kijelenti, hogy a támogatás összegét a 2019. évi
költségvetésében átcsoportosítással biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazást ad a tárgyban
kötendő szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester, pü. ov.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(Visszatérítendő támogatásra)
Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzat (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4. képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester) mint támogató, a továbbiakban:
Támogató
másrészről a Harkányi Római Katolikus Plébánia (székhelye: 7815 Harkány, Ady E. u.
képviseli: Ronta László, esperes, plébános, adószám: 19037088-1-02; bankszámlaszám: OTP
Bank Nyrt…………………..) mint támogatott – a továbbiakban: Támogatott között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények
1.1. Támogató Önkormányzat, mint konzorciumvezető és a Támogatott Plébánia mint
konzorciumi partner konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg Az élhetőbb
jövő -Harkány Zöld Belváros” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosító számú
projektet. A projekt keretében, sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Felek,
mint Megrendelők, valamint a VivaPalazzo Zrt. mint Vállalkozó között 2019. február 6án Vállalkozási szerződés jött létre a Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark
rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése. kivitelezés tárgyban.
1.2. A kivitelezési szerződés XI. pont 13.1. alpontjában foglaltak szerint a szerződés teljes
ellenértékéből nettó 9.827.486,-HUF összeg a római katolikus templom körüli járda, és
parkoló megvalósításának ellenértéke. A szerződés ezen pontja rögzíti azt is, hogy a
megjelölt ellenérték az ezen munkarész teljesítéséhez a Harkányi Római Katolikus
Plébániánál rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét nettó 1.759.986,-HUF összeggel
meghaladja. Ezt az összeget az önkormányzat 12/2019.(I.18.) számú határozata alapján
saját költségvetése terhére vállalta.
1.3. Mindezek eredményeképpen az 1.) pontban megjelölt közös projektből a Harkányi Római
Katolikus Plébániát nettó 8.067.500,-HUF összeg megfizetése terheli.
2. A megállapodás tárgya
2.1. A fenti projekt keretében a Plébániát érintő munkarészt a kivitelező teljes egészében
elkészítette, és a munka elvégzését követően a Plébánia részére a számlát kiállította. A
Plébánia jelezte az önkormányzat, mint Konzorciumvezető részére, hogy az elvégzett
munka ellenértékét nem tudja teljes egészében megfizetni, mert a projektszámláján csak az
eddig lehívott előleg - a számla teljes ellenértékének 50%-a - összege szerepel, és a hiányzó
50% megelőlegezéséről a Plébánia nem tud gondoskodni.
2.2. A fentiekre tekintettel a Támogató Önkormányzat ……/2019. (VII….) számú Képviselőtestületi határozatával döntött arról, hogy Támogatott részére az előzményekben megjelölt
projekt sikeres lebonyolítása érdekében bruttó 5.122.862,- Ft, azaz ötmillióegyszázhuszonkettőezer-nyolcszázhatvankettő forint egyszeri összegű, visszatérítendő
támogatást nyújt, 2019. évi költségvetése terhére. Támogató kijelenti, hogy a támogatás
összegét a 2019. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítja.

3. Nyilatkozatok
3.1. Támogatott kijelenti, hogy köztartozása nincs, valamint az általa képviselt szervezetet
érintően a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6.§ szerinti összeférhetetlenség, illetve 8.§ szerinti érintettség nem áll fenn.
3.2. Támogatott kijelenti, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatosan nála felmerülő
költség megelőlegezéséhez szükséges saját erővel nem rendelkezik, az előfinanszírozási
szükséglet miatt a Támogató önkormányzathoz fordult.
3.3. Támogató önkormányzat kijelenti, hogy az 1.) pontban körülírt projekt sikeres
megvalósulása Harkány város érdeke, erre tekintettel e megállapodás keretében nyújt
segítséget a Támogatott számára.
4. A támogatás nyújtásának rendje, visszafizetési határidő
4.1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az e szerződésben megjelölt összeget e szerződés
mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül Támogató utalja át a Támogatott e
szerződésben megjelölt bankszámlájára, tekintettel arra, hogy a számlát a Plébánia felé a
VivaPalazzo Zrt. már kiállította és benyújtotta.
4.2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az e megállapodással nyújtott támogatást a
pályázati összeg lehívását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2019. december 31.
napjáig – választása szerint egy összegben vagy részletekben visszafizeti Támogató
részére.
4.3. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy a támogatási összeg felhasználása nem a megjelölt célt szolgálja, úgy a
támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató által
megjelölt számlára visszautalni.
4.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az e szerződés szerinti visszafizetési
kötelezettségének a 4.2. pontban megadott határidőig - Támogató erre irányuló írásbeli
felszólítása ellenére sem tesz eleget – a jövőben Támogatásban a Támogató részéről nem
részesülhet.
5. Egyéb rendelkezések
5.1. A megállapodás megkötése a következő jogszabályokra tekintettel történt: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az annak
végrehajtásáról szóló 67/2008.(III.29.) Korm.rendelet és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény.
Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült (egy pld. a Támogatottat, kettő pld. a
Támogatót illeti). Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag, és képviseleti jogosultságuk birtokában írták alá.

Harkány, 2019. július ….

Harkány Város Önkormányzat
Támogató
Képv: Baksai Endre Tamás polgármester

Harkányi Római Katolikus Plébánia
Támogatott
Képv: Ronta László, esperes-plébános

Jogi ellenjegyző:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Urmankovics Ágota

Tárgy: Döntés „Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés
Harkányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. július 12. napi Rendkívüli ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Dr. Turi Ákos
közbesz.szak.

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
5. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2019. július 12. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés „Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés
Harkányban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Turi Ákos, közbeszerzési szakértő, Dr.
Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete, 118/2019.(V.30.) számú határozatával
döntött az őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban tárgyú pályázat keretében a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról az alábbiak szerint.
118/2019.(V.30.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról
az Önkormányzat nyertes TOP-1.1.3-16 BA1-2017-00003
„Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és
piacfejlesztés Harkányban" című pályázatában szereplő
építési beruházás beszerzése tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a TOP-1.1.3-16 BA1-2017-00003
„Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és
piacfejlesztés Harkányban" tárgyú fejlesztés építési
beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárást a mellékelt ajánlattételi felhívás és
dokumentáció
változatlan
tartalommal
történő
elfogadásával elindítja. A képviselő-testület az
előterjesztésben megnevezett gazdasági szereplőket
elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
kérje fel a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

A közbeszerzési eljárásban ajánlattételre a testület döntése alapján az alábbi gazdasági
szereplőket hívtuk fel.
Faber Fortuna Kft.
7753 Szajk, Pécsi út 7/A.
Adószám: 13184539-2-02
Képviselő: Tóth József
e-mail cím: nts2007kft@gmail.com
RFC PROMOTION Kft.
7693 Pécs, Tömörkény I. u. 61.
Adószám: 12827840-2-02
Képviselő: Farkas László
e-mail cím: rfcgabor@gmail.com
PRORECO Kft.
7800 Siklós, külterület 0396/1/A. hrsz.
Adószám: 26093389-2-02
Képviselő: Kovács Tamás
e-mail cím: prorecokft@gmail.com
VivaPalazzo Zrt.
7800 Siklós, Szentkút u. 34.
Adószám: 25575158-2-02
Képviselő: Kapitány Zoltán
e-mail cím: info@vivapalazzo.hu
Magyar Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7747 Birján, Kossuth u. 64/B.
Adószám: 11544614-2-02
Képviselő: Magyar József
Az ajánlattételi határidő 2019.06.18-án járt le, mely határidői az alábbi gazdasági szereplők
nyújtották be ajánlatukat:
1.) RFC Promotion Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7693 Pécs Tömörkény István Utca 61.
2.) PRORECO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7800 Siklós Külterület
3.) Faber Fortuna Építő, Beruházó, Kivitelező, Szerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7753 Szajk Pécsi Út 7/A. (továbbiakban: Faber Fortuna Kft.)
4.) VivaPalazzo ZRt. 7800 Siklós Szentkút Utca 34.

Az ajánlatok közbeszerzési szakértő közreműködésével a Bíráló bizottság által lefolytatott
bírálata és értékelése alapján az alábbi megállapítások tehetőek:
Az eljárásban érvényes ajánlatot adó Ajánlattevők neve és címe:

I. Ajánlattevő neve, székhelye: RFC Promotion Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7693
Pécs Tömörkény István Utca 61.
II. Ajánlattevő neve, székhelye: VivaPalazzo ZRt. 7800 Siklós Szentkút Utca 34.
III. Ajánlattevő neve, székhelye: PRORECO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7800
Siklós Külterület
Az érvénytelen ajánlatot tevő Ajánlattevő neve, és címe:
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: Faber Fortuna Kft. 7753

Szajk Pécsi Út 7/A.

Ajánlattevő ajánlata a 2019. július 5. napján meghozott Közbenső döntésben foglalta indokok
alapján érvénytelen.

Az érvényes Ajánlatot tevők ajánlatának az értékelésének összefoglalója:

Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai
is)

A részszempon
tok
súlyszám
ai

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő neve:

RFC Promotion
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

VivaPalazzo ZRt.

PRORECO Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

Értékelé
si
pontszá
m

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelé
si
pontszá
m

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1.

Egyösszegű
Nettó Ajánlati
Ár

70

8,864

620,480

10,000

700,000

9,182

642,740

2.

A teljeskörű
jótállás vállalt
időtartama
(hibajelentési
időszak) egész
hónapban
megadva
(hónap)
(min.36hónap;
max. 60 hónap)

10

0,000

0,000

10,000

100,000

0,000

0,000

3.

Az M.1.1/
alpontban előírt
alk köv
igazolására
bemutatott
szakembernek
az alkalmasság
keretében előírt
tárgyú, az ott

10

0,000

0,000

10,000

100,000

0,000

0,000

meghatározotta
kon túli többlet
tapasztalata
egész
hónapban (min
0, max 36 hó)

4.

Az M.1.2/
alpontban előírt
alk köv
igazolására
bemutatott
szakembernek
az alkalmasság
keretében előírt
tárgyú, az ott
meghatározotta
kon túli többlet
tapasztalata
egész
hónapban (min
0, max 36 hó)

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként

10

0,000

0,000

620,480

10,000

100,000

1000,000

0,000

0,000

642,740

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a
VivaPalazzo ZRt. Ajánlattevő nyújtotta be.
Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban előírta a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 25. § (2)
bekezdésének alkalmazását. Ajánlattevő alkalmasságát az ajánlatában tett nyilatkozattal
igazolta, melyre figyelemmel a Bíráló Bizottság utólagos igazolási kötelezettséget nem
állapított meg.
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az Ajánlattevő a csatolt dokumentáció alapján a
szerződés teljesítésére alkalmas.
A Bíráló Bizottság a kizáró okok ellenőrzése során a kizáró ok fennállását az Ajánlattevő
vonatkozásában nem állapította meg.
A legkedvezőbb ajánlatban szereplő Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 232.504.660,HUF, amely a rendelkezésre álló nettó 220 millió Ft fedezeti összeget meghaladja. A
képviselő-testületnek az eljárás eredményes lezárásához a többletfedezet biztosításáról is
döntenie kell.
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat
Döntés „Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményéről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti napirendi ponthoz tartozó
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az „Őstermelői piac kialakítása és
piacfejlesztés Harkányban” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként, a bíráló bizottság
javaslatával egyezően az alábbi határozatot hozza.
1.) Megállapítja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tettek az alábbi gazdasági szereplők:
RFC Promotion Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7693 Pécs, Tömörkény István Utca
61., a VivaPalazzo ZRt. 7800 Siklós, Szentkút Utca 34. valamint a PRORECO Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7800 Siklós, Külterület.
2.) Megállapítja, hogy érvénytelen ajánlatot tett a Faber Fortuna Kft. 7753 Szajk, Pécsi
Út 7/A. szám alatti gazdasági társaság. Az érvénytelenség részletes indokait a közbenső
döntés tartalmazza.
3.) A Legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlatában az egyösszegű nettó ajánlati
ár a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja nettó 12.504.660,- HUF-al.
4.) A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 12.504.660,- HUF + ÁFA többletfedezetet
saját költségvetése terhére biztosítja.
5.) A képviselő-testület az az alább rögzített név szerinti szavazással megállapítja, hogy a
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, a legkedvezőbb ajánlatot a
VivaPalazzo ZRt. 7800 Siklós, Szentkút utca 34. szám alatti gazdasági társaság adta,
aki ezzel a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő lett.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Név: ……………………….
Név: ……………………….
Név: ……………………….
Név: ……………………….

Szavazat: igen/nem
Szavazat: igen/nem
Szavazat: igen/nem
Szavazat: igen/nem

Harkány, 2019. 07.12.

Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző

