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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 13-ai rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/1427/2020. Tárgy: Javaslat a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5
tárgyú munkák műszaki ellenőrzési feladatai" tárgyú beszerzési
eljárás eredményének megállapítására, valamint
"PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák kiviteli
tervezo kiválasztására irányuló beszerzési eljárás meginditására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány Város Önkormányzata döntése alapján beszerzési eljárást indítottunk
"PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 tárgyú munkák műszaki ellenörzési feladatai" tárgyában. Az
ajánlattételi feUrivás 2020. szeptember 10-én közvetlenűl megküldésre keriilt 3 vállalkozásnak. Az
ajánlattételi határidö 2020. szeptember 21-én 16:00 órakor lejárt. A határidöig 3 vállalkozás nyújtott
be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után megállapitásra került, hogy a beérkezett 3 ajánlat érvényes.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerutnek értékelésre A legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a OVffiER Országos Vízügyi Beruházási Mémöki
Konzulens és Tervezö Kft. (1 138 Budapest, Váci út 188. 3. em. ) tette.

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2020. szeptember 9-en
PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 tárgyában kelt támogatói döntés értelmében bruttó 480 millió
forint támogatást kapott a bemházás megvalósítására. A kivitelezö kiválasztására irányuló
közbeszerzésí eljárás kiírásához szükséges a kiviteli tervdokumentáció elkészitése, a Pest Megyei
Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala által PE-15/ÉP/01293-15/2019 számú építési
engedélyben foglaltak figyelembevételével. A kiviteli tervdokumentáció elkészitésere irányuló
beszerzési eljárást 5 ajánlattevö meghívásával szükséges lefolytatni. A kiviteU terrek etkészítésének
becsült aettó értéke 15 millió forint.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.

Határozati 'avaslatok:
1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák muszaki ellenőrzési
feladatai" tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A REVTVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft. (1102 Budapest, Szent

László tér 20. 2. em.) ajánlata érvényes;
2. Az OVIBER Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.

(1138 Budapest, Váci út 188. 3. em.) ajánlata érvényes;
3. A Greenlight Kft. (1138 Budapest, Váci út 188.) ajánlata érvényes;
4. Az eljárás eredményes volt;



b)

c)

5. Az eljárás nyertese az OVIBER Országos Vízügyi Beruhazási Mérnöki Konzulens és
Tervező Kft. (1138 Budapest, Váci út 188. 3. em. );

6. Az ajánlatkéró nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés
tartalékkeret terhére biztosítja;
felhatalmazza a Polgármestert nettó 6.200. 000 forint + Áfa eUenértékben a vállalkozási
szerződés aláirására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsöde fejlesztés

tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészítése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlatkérési
felluvásit a jelen hatarozat meghozatalát segítő előterjesztés 5. számú melléklete
szerinti tartalommal;

b) az a) pont szerinti eljárásban meghívja ajánlattevőnek az alábbi cégeket:
1. Jávorhaz Kft. (7400 Kaposvár, Kanizsai u. 41., emaü: irodafS. iavorhaz.hu);
2. KJT Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34., emaU:
k'tstudio ka'docsi.hu);
3. WolfStúdió Bt. (1119 Budapest, Andor u. 21/D, emaU: kapcsolatóafarkasepiteszjm);
4. Bánáti+Hartvig Építész Iroda Kft. (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C. ép. I. em.
110., emaü: bhR, bh. hu);
5. Archidea Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 321., emaU: 'ofoldisz ardúdea.hu);

c) felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírasára, a b) pont szerinti
ajánlattevők részére a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Mellékletek: 1. számú melléklet: Értékelésijegyzökönyv
2. számú melléklet: REVIVO Kömyezeh'édelmi és Mélyépítéstervezö Kft. ajánlata
3. számú melléklet: OVIBER Országos VIzűgyi Beruházási Mémöki Konzulens és
Tervező Kft. ajánlata
4. számú melléklet: Greenlight Kft. ajánlata
5. számú melléklet: ajánlattételi fethívás kiviteli tervek elkészítése

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka Beruházási és Műszaki osztályvezetö

Dunavarsány, 2020. október 6.

Az előterjesztés torvényes: ^^. ^
dr. Szilágyi Ako
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Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. ) 2020. szeptembe'r
21. napján.

Targy: "PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 tárgyú munkák műszaki ellenőrzési fdadatai"
tárgyában kiírt beszerzési eljárás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Akos jegyzö
dr. Kiss István aljegyző

Tóth Kiisztioa pénzügyi előadó
Kovács Aliz Réka beroházási és műszald osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2020. szeptember 10. napján az alábbi cégeknek küldtük ki
elektronikus elérhetőségükre:

1. Greenlight Kft. (1138 Budapest, Váciút 188.)
einail: muszak(S!areenliehtkftJiu

2. OVIBER Országos Vfzügyi Beruházási Mémöki Konzulens és Tervező Kft. (1138
Budapest, Váci út 188. 3. em.)

email: kozoont(3!oviber. hu

3. REVIVO Körayezetvédelmi és Mélyépitéstervezö Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.
2. em.)

email: revivo evivokfi. hu

Felhivásunkra 2020. szeptember 21-én határidőre 3 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

REVrVO Kömyezetvédelmi és
Mélyépitéstervező Kft. (1102
Budapest, Szent László tér 20. 2.
em.

OVIBER Országos Vízügyi
Beruházási Mémöki Konzulens

és Tervező Kft. (1138 Budapest,
Váciútl88. 3. em.
Greenlight Kft. (1138 Budapest,
VáciútlSS.

Ajánlati csomag

sértetlen

sértetlen

sértetlen

Ajánlati ár
nettó Ft

6. 700. 000,-

6.200. 0ÖO,-

9. 300. 000.-

Ajanlat
tel'eskörüsé e

teljesköru

teljeskörű

teljeskörű

A fentiek értelmében az OVIBER Országos Vízügyi Bemházási Mémöki Konzulens és Tervezö Kft.
(1138 Budapest, Váci út 188. 3. em. ) ajánlatátjavasoljuk elfogadni.

^6"1*0^
//I?m-f^ \

rilw. ttA. ^24 >. -^-
dr. Szilágyi os

jegyző

/^^
Tóth Krisztina

pénzügyi előadó

..\
íl"

dr. Kiss Is ván
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Kovács Aliz Réka

beruházási és műszaki osztályvezető



Dunavarsány Város Önkormányzata Beruházási és Műszaki
Osztály

ajánlatkéró részére

AJÁNLAT
a

"PM_BOLCSODEFEJLESZTES_20
19/5" tárgyú munkák műszaki

ellenőrzési feladatai"

TÁRGYÁBÁN

Budapest, 2020. szeptember 16.

Ajánlattevő: REVIVO Kömyezetvédelmi és Mélyépitéstei-vező Koriátolt
Felelősségű Társaság
1102 apest, Szent László tér 20.
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Ajánlatkérő::

Az Ajánlat tárgya:

Felolvasóla

Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Ajánlattételi feUüvás , JPM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5" tárgyú munkák műszaki
ellenőrzési feladatainak elvégzése

A2 Ajánlattevő neve: REVIVO Kornyezetvédelmi és Mélyépítéstervező Korlátolt Felelősségu Társaság

Az Ajánlattevö cfme: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 2. em.

Ajánlati ár: 6.700. 000, -Ft + AFA (hatmniió-hétszázezer forint + AFA)

Alulírott MűUer-Németh Beatrix Eva ügyvezetö, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésrejogosult képviselője, az
Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve köteiező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2020. év szeptember h6 16 nap

;..-3"~7'-''Íttv?^G
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cégszerű aláíras



Nyilatkozat

Alulírott Müller-Németh Beatrix Eva ügyvezető a REVfVO Kornyezetvédelmi és Mélyépítéstervező
Korlátolt Felelésségű Társaság cégjegyzésre jogosult képviselöje nyilatkozom, hogy a
,"fM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 " tárgyú munkák műszaki ellenőraési feladatainak elvégzése"
tárgyábm adott egyösszegü árajánlatunkon klvül egyéb költségek a munkák elvégzését

/nem terhelik*.

keltezés:Bp., 2020. 09. 16.

/fc^a.
cegszerű alá.irás ^"a^'^S/fif

*A megfelelő rész kitöltendö, illetve aláhúzandó



ALÁIRÁSI-MINTA

Alulírott Mfiller-Németh Beatrix Eva (s2uletett: Budapest, 1976. 05. 11., anyja neve: Babos
Terézia, 1213 Budapest, Kirélyerdő út 160. szám alatti lakos, adóazonosító jele:
8399424706), nünt a REVTTO Kornyezetvédelmi és MélyépítéstervezS Kft (székhely:
1102 Budapest, Szent László tér 20. ü. emelet, c^jegyzékszám: 01-09-956588, rövidített
cégnév: REVIVO Kft.) ügyvezetője a ceget akkáit jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel
előirt, előayomott, vagy nyomtatott neve alá vagy f8Ié nevemet önállóan az alábbiak szerint
írom:

^y^e^ i^ -.
MflUer-Németh Beatrix

Ezúton nyüatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy eljáró ttgyvéd szeméiy és
olanányellenőrzést végezzea az atadott irataim tddntetében az 2017. évi LXXVÜI. tmvény
(Ottv. ) 32. § és 33. § bekezdései alapján.
Alnlirott Dr. Séllei D6ra ugyvéd (Séllei DóraÜgyvédi Iroda, székhely: 1023 Budapest, Bécsi
út 3-5., VL emelet, cyilvántartó kamara: Buáapesti Ogyvédi Kamara, KASZ: 36068261)
tanúsitom, hogy a feati aláirás-mintót MfflBer-Németh Beatrix Eva (szOletett:
Mosonmagyaróvár, 1976.05. 11., anyja neve: Babos Terézia, 1213 Budapest, Királyerdö út
160. szám alatti lakos, adóazonosítójele: 8399424706) - aki személyazonosságát a 8I3612DE
számú személyazonosító igazolványával, nüg laktímét a 220149LG számú lakcímet igazoló
hatósági igazolványával kellöképpen, lutelt CTdemlöen igazolta, az okmányokat leellenőriztem
- előttem saját kezSleg irta alá. Tanusitom, hogy ajelen alaírás miatát (hitelesitést) a 2006. évi
V. törvény, a cégayüvánosságról, a birósági cégeljárásról és a végelszámolásró) (Ctv. ) 9. §
szerint eljárásban készftettsm.

Bvdapest. 2020. 04. 28.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten 2020. 04. 28. napján:

Dr. Sflld Dóra
ugyvéd
KASZ: 360(8261

SÉIUI OÓRAOSYVÉDI IRODA
DR.SÉLLEIDÖRA

0(yvtí

1023 BUdaptít, BÍtsi üt 3- . VI. cm.
Attósrini; 18035241-2-41

KAPZ;36068261



Ajánlatkérö::

Felolvasóla

Dunavarsány Víros Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossutfa Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhivás ,fM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 " tárgyú munkák műszaki
ellenőrzési feladatainak elvégzése

Az Ajánlattevő neve: Orszagos Vízügyi Beruházásl Mérnold Konzulens és Tervezt KorUtolt Fdelősségfi Tirsaság

Az Ajánlattevo címe: 1138 Budapest, Váci út 188.

Ajánlati ár: 6.200. 000 Ft + AFA

Alulírott dr. Kenyeres Valéria és Ungárné dr. Árky Nóra, mint az Ajáalattevö társaság cégjegyzésrejogosult
képviselöje, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára aézve kötelezö érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2020. év szeptemberhó 16. nap

OVIBER Kft.
;l3SBudapes(, Váciú(188.

4.

o yv- o/^-

cégszerű aláírás



Nyilatkozat

Alulfrott dr. Kenyeres Valéria és Ungárné dr. Árky Nóra az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki
Konzulens és Tervező Korlátolt Felelösségu Társaság (1138 Budapest, Váci út cégjegyzésrejogosult
képviselöi nyilatkozuric, hogy a , "fM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5" tárgyú munkák műszaki
ellenőrzési feladatainak elvégzése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kh'ül egyéb költségek a
munkak elvégzését

terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Budapest, 2020. 09. 16.
OVIBER Kft.

l38Budapest, Váciút188.
4.

^ A A^ ^ w-^

cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendö, illetve aláhúzandó



Ajánlatkérő::

Felolvasóla

Dunavarsény Város Önkorroányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tírgya: AjánlattéteU felhívás , fM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 " tárgyú munkak műszaki
ellenőrzési feladatainak elvégzése

Az Ajánlattevö neve: Greentight Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Koriátolt Felelősségű Társaság

Az Ajánlattevő címe: 1138 Budapest, Váci út 188. 3. em.

Ajánlati ár: 9.300. 000,-Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-háromszázezer plusz ÁFA

Alulírott Töaaö Gyöngyi és Szalai Cecília, mint az Ajinlattevő társaság együttesen aláirásra jogosult képviselöj
nyilatkozunk, hogy a Greenlight Kft. az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelezö érvényűnek
tekinti.

Kelt: Budapest, 2020. év szeptemberhó 16. nap

~r-i . i^ ..
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'cég rflaláírós



Nyilatkozat

Alulírott Tömö Gyöngyi és Szalai Cecília a Greealight Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgaltató
Kft. cégjegyzésrejogosult képviselője nyilatkozom, hogy a ̂ PM_BOLCSODEF?JLESZTBS_2019/S "
tárgyú munkák muszaki ellenörzési feladatainak elvégzése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon
kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelik/nem terhelik*.

kelt: Budapest, 2020. szeptember 16.

iN/ft' Os'i^
cégszerü a s

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzandó
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Ügyiratszám: DV/1427/2020 Társv: Arajánlat kérés a Dunavarsány,
PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 kódszámú Bölcsöde

fejlesztés tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészítésére

Tisztelt

Dunavarsány Város Önkormányzata a Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEILESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsöde
fejlesztés tárgyú bemházás kiviteli terveinek elkészítésére

Arajánlatot kér Onöktől

az alábbi tartalommal.

1. Az a'ánlat tár a: Dunavarsmy, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsöde fejlesztés tárgyú
beruházás kiviteli terveinek elkészítése.

Dunavarsány Város Önkormányzata a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 pályázati támogatás benyújtásához a
2019. évbeii elkészittette a 4 csoportszobás új bölcsöde épület építési engedélyezési tervét, melyre a Pest Megyei
Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala által PE-15/ÉP/01293-15/2019 számú épitési engedélyt adott. A
beruházás részben a BOLCSODEFEILESZTES_2019 pályázati támogatásból, részben saját forrásból valósul meg.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint a bemházás megvalósításához szükséges a
kiviteli tervek elkészítése a meglévö építési engedélyezési tervdokumentáció alapján.

A kiviteli tervdokumentációt a jóváhagyott és végrehajtható engedélyezési terv alapján szükséges elkészíteni, mely
tartalmazza az építési munkálatok, szerkezetek, berendezési tárgyak, anyagok konkrét megnevezését, gyártmányát,
típusát is meghatározó részletterveit és költségvetési kiirási szövegeit és meimyiségeit a Magyar Epítész Kamara "A
kíviteli tervek tartalma és formai követelményei" szabályzat szerint (hatályos 2017. május 26.). (A költségvetési
kiirásnak árazottnak és árazatlaimak is kell lennie, a TERC-ETALON építőipari költségvetési program
részletezettségével). A dokumentációnak alkahnasnak kell lemúe a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Meg kell határoznia az elvégzendö feladatokat, fel kell tüntetnie a műszaki megoldásokat, a
mennyiségeket, a minöségi követelményeket, a betartandó elöírásokat a vállalási feltételek meghatározása céljából. (A
vállalási ámak része kell legyen a szükséges építészeti, statikai, épületgépészeti, épületvillamossági,
épületautomatizálási dokumentáció, az ivóvíz, szeimyvíz. csapadékvíz, elektromos dokumentáció, energetikai tanúsitás,
villámvédelmi, tűzvédelmi, konyhatechnológiai, belsöépítészeti, kert tervezés dokumentáció, parkoló terv, S2aikség
szerinti belső úthálózat kivitelezési tervei, stb. ). A kiviteli tervnek tartalmaznia kell mindazon munkálatokat, mely a
rendeltetésszerii és biztonságos használathoz műszaki szempontból szükségesek, továbbá ajogeros építési engedélyben
szereplö kikötéseknek megfelel.



Továbbá gondoskodni kell a szakhatósági és közmű egyeztetésekröl, a szükséges mértékben.

Az ajánlatokat a helyszín ismeretében kérjük megadni, továbbá kérjük a Megrendelőtöl elvárt adatszolgáltatás
meghatározását.

Az ajánlatkérés részét képezi a "4 csoportszobás új bölcsöde épület építési engedélyezési terve", valamint a Pest Megyei
Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási ffivatala által PE-15/ÉP/01293 -15/2019 számú építési engedélye.

Ajánlatkérö a kiviteli tervek teljesítési határidejét 2020. december 31. határidőben határozza meg.

Ajánlatkérőnek szerzödéskötési kötelezettsége nincs.

2. Az a'ánlatkérö neve cime telefon- és telefaxszáma:
Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Ajánlatok beérkezési címe:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Telefon: 24/521-045
Telefax: 24/521-056

3. A szerződés me határozása:
- tervezési szerzödés

4. Fizetési feltételek:
Az ajánlatkérö az ellenértéket az igazolt teljesitést követöen, számla ellenében 30 napon belüli átutalással teljesíti. Az
ajánlatkérö előleget nem ad.

5. Az a'ínlatok bírálati szem ont'ai:

- a legalacsonyabb összegü ajánlat

6. Az a'ánlatok ben ú'tását kovető hián ótlási lehetösé me határozása:
Formai hiányosság pótlására, illetve szükség esetén, - az ajánlati összeget nem érintően, - magyarázó felhivás
kiküldésére és annak teljesítésére van lehetőség a bontást követően 3 napon belül.

7. A'ánlatok beérkezésének határide'e: 2020. október 20. kedd 14:00 óra

8. A'ánlatok ben ú'tásának hel e: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály
irodaja
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
Az ajánlatok személyesen vagy postai úton nyújthatók be.
A zart boritékra kéijük írják rá olvashatóan, jól látíiató helyre a beszerzési eljárás tárgyát, illetve a "nem bontható fel:
2020. október 20. kedd 14:00 óra " megjegyzés.

9. A'ánlatok felbontásának hel e idő ont'a a bontáson részvételre "o osultak me nevezése:
helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztály irodaja
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
ideje: 2020. október 20. kedd 14:00 óra

lO. Annakme határozása ho az el'árásban lehet-e tár alniva a'ánlatkérőaza'ánlatokattár alásnélkül
bírál'a el: Tárgyalás nélküli bírálat

11. A szerződéskötés tervezett idő ont'a: a beérkezö ajánlatok elbírálását követöen.

12. Az a'ánlat tartalmi követehnén ei:
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Az ajánlat kérem tartalmazza a következöket:
- egyösszegű ajánlat a Felolvasólap kitöltésével és cégszerű aláírásával
- részletes tervezési leírás

Kérjük, hogy az egyösszegű árajánlatot egészítsék ki a munkák elvégzéséhez szükséges mindazon költségekkel és
megnevezésükkel, amelyre az egy összegben adott árajánlatuk nem terjed ki, illetve nem foglalja magában. Ameimyiben
ilyen nincs, úgy az arra vonatkozó Nyilatkozatot is be kell csatolni, mely az ajánlatkérés melléklete.
A benyújtandó Árajánlat részét képezi az ajánlatkéréshez mellékelt Felolvasó lap.

Kérem fígyelembe venni, hogy a közbeszerzési értékhatárokat meghatározó Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséröl 2019. évi LXXI. törvény 70. § (1) bekezdésben foglalt értékhatárt elérő ajánlat esetén a szolgáltatási
munkára irányuló szerzödés megkötésére csak közbeszerzési eljárás keretein belül áll módunkban.

Dunavarsány, október 14.

Gergőné Varga Tünde
polgarmester


