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A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) számú kormányrendelet 1.§
értelmében az 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 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntéseket/ határozatokat hozom, melyekhez a
munkaanyagot/előterjesztéseket csatolom.
Előterjesztés/indokolás: Önkormányzatunk a TOP 1.4.1.19-GM1-2019-00001 projekt keretében
bölcsőde építésére pályázatot nyert. A közbeszerzési eljárás hirdetmény nélküli meghívásos. Öt
cégtől kértünk ajánlatot a beruházásra vonatkozóan. A munkálatok mielőbbi elkezdése végett 2020.
május 27-én a bírálóbizottság értékelte a beérkezett ajánlatokat, bírálati lapok kerültek kitöltésre. A
bírálóbizottság a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-t az alábbi szempontok alapján nyertes
ajánlattevőnek javasolta:
- benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alatt,
- az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint
a jogszabályok előírásainak,
- a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette,
- megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének
(Bíráló Bizottsági ülés jegyzőkönyve mellékelve)
A közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság értékelésének figyelembe vételével eredményesnek
nyilvánítom, s alábbi döntést hozom.
43/2020. (VI.05.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat polgármestereként a Bíráló Bizottság javaslatát
elfogadom, a „Bölcsőde építése Levélen” tárgyban megvalósuló kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítom és nyerteseként az alábbi ajánlattevőt
hirdetem ki:
Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti és Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.
Nettó ajánlati ár: 114959780.-Ft
Schopf Márton építészmérnök szakképesítéssel rendelkező szakember építési
kivitelezés területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata 36
hónap.
Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
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A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötöm a szerződést az összességében
legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2020. június 05.
Kiss Béla
polgármester

