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Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázaton a „Decs, gazdasági „elkerülő út” kiépítése” projekt
közbeszerzési eljárása folyamatban van, melyet a 15/2019. (I.28.) önk.-i határozattal jóváhagyott megbízási szerződés szerint Pályázat Európa Kft. bonyolít. Önkormányzatunk feladata viszont ezzel
egyidejűleg az olyan beszerzési eljárások lebonyolítása, amelyek Decs Nagyközség Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) VII.
fejezetében foglaltak alapján a közbeszerzési értékhatárt nem érik el. Az ilyen beszerzések esetében a
polgármester gyakorolja az ajánlatkérői jogokat, és a polgármester hozza meg az eljárást lezáró döntést
is, majd a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol a meghozott döntésről.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslat
elfogadásával hagyja jóvá a beszerzési eljárás megindítását, valamint az eljárásba meghívandó
cégeket.

a
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
számú
projekt
műszaki
kiválasztására beszerzési eljárás megindításáról

ellenőrének

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt műszaki ellenőrének
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindításáról dönt,
b) az ajánlattételi felhívást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja,
c) felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek
küldje meg:
1, Becze Attila Egyéni vállalkozó
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 38.
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3, Mítosz Bt.
7133 Fadd Templom utca 13.
adósz: 21428023-1-17
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ügyvez: Ragó Roland
tel.: 06 70 249 2386
vandormernok@gmail.com
Határidő: Azonnal
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