
rvrBLyxúr vÁnos polcÁnMESTERE
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Telefon: 77 1560-001; Telefax: 77 1560-030
E-m ail : b§atal@tqehlLqÜ-g

Ikt, szám: 249-2012020.

Ügyintéző: Kósa Róbertné

Tárgy: Inkubátorház létesítése Mélykúton

tárgyú közbeszerzési eljárást |ezárő döntés

2Il2020. (IV.09) POLGÁRMESTERI HATÁRDZAT

A veszélyhelyzeí kihirdetéséről szóló 4012020.(UI.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.

rendelet) l. §-a alapján a Kormány az éIeí- és vagyonbiztonságot veszé|yeztető tömeges

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarországegész területére veszélyhelyzetet

hirdetett ki,

A katasztrófavédelemrőI és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításaról szóló 201 1. évi

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi ttirvény) 46, § (4) bekezdése alapján

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a

po lgármester gyakorolj a.

A katasztrófavédelmi törvény 46, § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,

Mélykút Város ÖnkormányzaíKözbeszerzési Szabályzaíában fogtalt rendelkezéséket, továbbá

a 100-5912020. iktatószámú írásos dokumentációban íbglaltakat figyelembe véve, az alábbi

határozatot hozom:

Alulírott Kovács Tamás, mint Mélykút Varos Önkormányzatpo\gármestere az,,Inkubátorház

létesítése Mélykúton" térrgyúközbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslatainak

áttanulmányozását követően az alábbi döntéseket hozom:

l) Megállapítom, hogy az eljárás 1. részajánlati körében érvényes ajánlatot nyújtott be:

Ajánlattevő neve: Kova Bau Köve Kft.

Székhelye: 6430 Bácsalmás, Juhász Gy. u, 7.



Ajánlattevő neve: B.-Renova Kft,

Székhelye: 6430 Bácsalmás, Huszár utca 67.

Ajánlattevő neve: Univerholz Faházelemeket gyártó Kíl,

Székhelye: 6449 MéIykút Bajai Út 3.

2) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre eredményes.

3) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körének nyertese a B.-

Renova Kft. (6430 Bácsalmás, Huszár utca 67.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy

ajánlata érvényes. Az értékelés szempontjaként megielölt a legjobb ár - érték arányí

taría|maző érvényes ajánlatot nevezett cég tette. A.iánlati árból 94.937.000 Fí pályázati

forrásból rendelkezésre áll, a fennmaradő 2.110.359 Fí a2020, évi költségvetés terhére

kerül biztosításra.

4) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati köre eredménytelen Kbt.

75.§ (2) bekezdés b) pontia alap.ián, mivel valamennyi beérkezett ajánlat a rendelkezésre

áIló fedezetet meghaladja.

5) Második helyezettet nem hirdetek.
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