
1. NAPIREND Ügyiratszám: BCS/76- /2020.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. szeptember 10-i nyilvános ülésére

Tárgy:  Ajánlattevők kiválasztása a Faluház felújítására  

Előterjesztő:  Schumacher József polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési
önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1215/2019. (IV.18.) 
Korm.határozatban 20.000.000 Ft vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatást kapott a 
közösségi ház felújítására.

Most a Faluház homlokzati falak hőszigetelési munkái, és a külső fafelületek javítása, felújítása 
valósul meg, amihez anyagbeszerzés is társul.

A beszerzési szabályzat alapján a támogatásból megvalósuló projektek esetén az ajánlattételre felkért
gazdasági szereplőket és a beszerzési eljárás bírálati szempontját a képviselő-testület határozza meg. 
A szabályzat szerint legalább három ajánlattevőtől kell az ajánlatot bekérni.  

Javaslom a fenti munkákra és a szükséges anyagok beszerzésére a határozati javaslat szerinti
gazdasági szereplőket megkeresni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Faluház homlokzati falak hőszigetelési munkáira, és a külső 
fafelületek javítására, felújítására ajánlattételre kéri fel az
alábbi gazdasági szereplőket: 

1. Dádi-Beszti Kft.
8272 Szentantalfa, Templom u. 9.

2. Bujáki Ferenc e.v.
8272 Balatoncsicsó, Rozmaring u. 5.

3. Faller Vince e.v.
8272 Szentantalfa, Templom u. 38.

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb árat
tartalmazó ajánlat.

Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat
alapján az ajánlatkérés érdekében járjon el.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 



II.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Faluház homlokzati falak hőszigetelési munkáihoz, és a külső 
fafelületek javításához, felújításához szükséges anyagok
beszerzésére ajánlattételre kéri fel az alábbi gazdasági
szereplőket: 

1. Lasky Dezső egyéni vállalkozó (Piramis Tüzép) 
    8243 Balatonakali, Üdülő u. 5. 

2. Konzumgres Kft.
    8230 Balatonfüred, Laki dűlő 2. 

3. Szőke és társa Bt. 
8272 Tagyon, Akácfa u. 6.

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb árat
tartalmazó ajánlat.

Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat
alapján az ajánlatkérés érdekében járjon el.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

Szentantalfa, 2020. szeptember 7.

Schumacher József
polgármester


