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2. számú előterjesztés Lajosmizse Polgármestere részére 

2020. június 04. 
 

Tárgy: „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” tárgyú projekt közbeszerzési 
eljárásának lezárása 

Ikt.sz: LMKOH/169-19/2020. 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 azonosító számú, 
„Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése” című pályázatával kapcsolatosan 
az „A Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nemzeti eljárási rendben hirdetmény közzétételével nyílt közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntött a 68/2019. (V.15.) önkormányzati határozattal. Majd ezt követően 
lefolytatásra került a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű 
közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszáz 
millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében a 
közbeszerzésekért felelős miniszter által a közbeszerzési dokumentumok esetében a 
közbeszerzési-jogi, valamint az eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzése. 

Az ellenőrzést követően a Képviselő-testület tárgyalta a közbeszerzési dokumentáció 
módosítását és a 123/2019. (IX.26.) határozattal Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Lajosmizse Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás - a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: KFF) ellenőrzési 
jelentésének megfelelően módosított - ajánlattételi felhívását elfogadta azzal, hogy a KFF által 
kért esetleges további módosítások átvezetését a polgármester megtegye. 

A KFF végleges jóváhagyását követően 2019. október 29. napján indult meg a 
közbeszerzési eljárás, melynek keretében az ajánlatok végső beadási határideje 2020. február 
26. 12.00 óra volt. Jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi a Közbeszerzési Bírálóbizottság 3. 
számú bírálati feljegyzése, mely tartalmazza az eljárás keretében beérkezett ajánlatok fő adatait 
és azok bírálatát is. 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára és az előterjesztés 2. mellékletét képző 
KFF közbeszerzési záró tanúsítványra figyelemmel a Képviselő-testületi hatáskörben eljáró 
polgármester részéről a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozóan az előterjesztés szerinti 
határozat-tervezet meghozatala javasolt. 

 

Lajosmizse, 2020. június 03. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány 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 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

 

Határozat-tervezet 

 
………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város 
Polgármestereként –a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „Lajosmizse 
Város környezettudatos és innovatív fejlesztése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának 
lezárása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

1.) „A Város Környezettudatos és Innovatív fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1-3. 
részeit a bírálóbizottság javaslatára figyelemmel eredményessé nyilvánítom azzal, hogy a 
vállalkozási szerződések hatályba lépésének feltétele a Kbt. 135. § (12) bekezdésének megfelelően 
a Támogatási Szerződés módosításának pozitív elbírálása a szerződés II.9. pontjának megfelelően. 

2.) A közbeszerzési eljárás 1-3. részei tekintetében nyertes ajánlattevő a Gomép Ipari és 
Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219.). 

Lajosmizse, 2020. június 4. 10.00 óra 

               Basky András   
                           polgármester 
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Az előterjesztés 2. melléklete 
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