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Kehidakustány Község Képviselőtestülete részére  

Tárgy: Bíráló Bizottság javaslat a „Elektromos önegyensúlyozó gép és kerékpárok-újra3” tárgyban a megindított közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozatala. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 108/2020.(XI.18.) sz. Kt határozatával elindította a tárgyban 
nevezett, 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárást EKR001241190020 számon. 
A megindított eljárás a közbeszerzési eljárás eredményes az eljárás 1. és 2. része vonatkozásában. 
 
Ezért a Bíráló Bizottság javaslata, hogy a tárgyban nevezett eljárást zárja le.   
 
Határozati javaslat: Kehidakustány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámú 
„Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projekt keretében, a „Elektromos önegyensúlyozó 
gép és kerékpárok-újra 3” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján lezárja. 
 
Indoklás:  

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő Testület állapítsa meg, Kiss Beatrix egyéni vállalkozó ajánlatának 
érvényességét, és Ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében. 
Az ajánlatok elbírálási szempontja szerint Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, mivel az 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a kizáró okokra, továbbá az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
és nyilatkozatok vizsgálata alapján megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn. 
 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő Testület állapítsa meg, Kiss Beatrix egyéni vállalkozó ajánlatának 
érvényességét, és Ajánlattevőt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében. 
Az ajánlatok elbírálási szempontja szerint Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, mivel az 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a kizáró okokra, továbbá az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
és nyilatkozatok vizsgálata alapján megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn. 
 

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Képviselő Testület második helyezettet nem állapítson meg. 
 
 
Felelős:   Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
Közreműködik:   
Határidő:   Azonnal 
 
 
Kelt: Kehidakustány, 2021.02.01. 
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