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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a ... számú határozatot 

a következők szerint. 

 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő a "Balatoni strandok fejlesztése című, 

BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatási konstrukció" keretében megvalósítandó építési 

beruházás tárgyában a Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el.  

 

2. A közbeszerzési eljárás un. feltételes közbeszerzési eljárás, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése 

alapján kerül kiírásra. A közbeszerzési eljárás megkezdésekor a közbeszerzési eljárás 

eredményeképpen kötendő szerződésben foglalt ellenérték teljesítéséhez szükséges fedezet az 

eljárás megindításakor még nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Az önkormányzat 

(ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően - a 2. pontban meghatározott 

támogatási konstrukció terhére - támogatásra irányuló igényt nyújtott be a 

Belügyminisztériumhoz. A önkormányzat a támogatási igény el nem fogadását, vagy az 

igényeltnél alacsonyabb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre 

hivatkozva a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján (fedezethiány miatt) a közbeszerzési 

eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.  

 

3. Amennyiben az önkormányzat részére a fedezet - a 2. pontban meghatározott támogatási 

konstrukció terhére - a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok alapján az ajánlati 

kötöttség időtartama alatt nem került biztosításra, de az önkormányzat ennek ellenére nem 

nyilvánítja eredménytelenné az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, akkor az 

önkormányzat köteles a közbeszerzési eljárás alapján a szerződés megkötésére. Ilyen esetben 

az önkormányzat a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépésének 

felfüggesztő feltételeként köti ki, hogy a Belügyminisztérium a szerződés teljesítéséhez 

szükséges fedezetet támogatás keretében biztosítsa. Amennyiben a Belügyminisztérium a 

támogatást nem, vagy nem az igényeltnek megfelelő összegben biztosítja, akkor a 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés nem lép hatályba, illetőleg a 

felfüggesztő feltétel legkésőbb 2017. augusztus 31-ig történő bekövetkezésének hiányában a 

szerződés érvényét veszti. 

 

4. Az önkormányzat mint ajánlatkérő a közvetlen ajánlattételi felhívást az alábbi öt gazdasági 

szereplő részére küldi meg: ... 

 

5. Az önkormányzat elfogadja Fülöp Zoltán ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó (1024 Budapest, Kút u. 5.) árajánlatát a közbeszerzési dokumentumok (eljárást 

megindító felhívás, dokumentáció és szerződéstervezet) elkészítésére, illetőleg a közbeszerzési 

eljárásban való közreműködésre, egyben megbízza a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítésével. 
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      Matolcsy Gyöngyi 

          polgármester 


