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    ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. április 28.- i rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Tárgy:   

A „Zalahaláp területén lévő utak kárelhárítási 

feladatainak elvégzése” című építési 

beruházás kivitelezőjének kiválasztásához 

szükséges ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció elfogadása 

 

 
Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  

 polgármester 

 

Készítette:  

 

 

Dr. Gelencsér Ottó 

jegyző 
                
 

Mellékletek 

 

 

Döntéshozatal: 

Ajánlattételi felhívás 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több , 

mint felének „igen” szavazata szükséges ( egyszerű többség) 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Zalahaláp területén lévő utak kárelhárítási feladatainak elvégzése” tárgyú építési 

beruházás megvalósításához kapcsolódóan szükséges az beruházás értéke miatt ún. 

meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása. A mellékelt ajánlati felhívás és dokumentáció 

értelmében a munkálatok május 31. -ével megkezdődhetnek . A beszerzés megindításához 

azonban szükséges a képviselő-testület döntése a felhívás elfogadásához , valamint a 

közbeszerzési tanácsadó megbízásához. 

 

A beszerzés tárgya: Zalahaláp területén lévő utak kárelhárítási feladatainak elvégzése   

A megvalósításhoz kapcsolódó munkák ellátására a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a Kbt. 115. §-ban foglalt 

eltérésekkel.  A vonatkozó eljárási rendben  legalább 4 vállalkozást kell felkérni ajánlattételre , és az 

ajánlattételi felhívást a Közbeszerzések Tanácsának meg kell küldeni a honlapjukon történő közzététel 

végett ! 
 

1. A jelen előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

elfogadását javasoljuk.  

 

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadását követően azokat az ajánlattételre 

felhívandó, lentebb felsorolt  gazdasági szereplőknek javasoljuk megküldeni:  

 

1.  

2.  



3.  

4.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására javaslom továbbá megbízni az Illés Levente 

Ügyvédi Irodát dr. Illés Levente ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó (nyilvántartási száma: 240) feladatellátása mellett.  

 

 

                                                                 Határozati javaslat: 

 

1.  Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Zalahaláp területén lévő utak kárelhárítási feladatainak elvégzése” tárgyú 

ajánlattételi felhívást jóváhagyja és a következő cégeket kéri fel ajánlattételre:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

2.    Zalahaláp Képviselő-testülete  a közbeszerzési eljárás lebonyolításával az Illés 

Levente Ügyvédi Irodát bízza meg dr. Illés Levente ügyvéd, felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó (nyilvántartási száma: 240) feladatellátása mellett. 

A megbízási szerződés megkötését a Képviselő-testület jóváhagyja.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Zalahaláp, 2016. április 26.  
  

                                                                                                          

         Bedő Lajos Sándor 


