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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 29-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció 

keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítése 

 

A napirend előterjesztője:  Takács Zsolt polgármester 

 

A meghívót kapja:  Pénzár Árpád Baranya Megyei Önkormányzat településfejlesztési 

ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 6/2016. (II.24.) számú határozatában 

döntött arról, hogy a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a 

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” címmel pályázatot nyújt 

be.  

A pályázat célja a Baranya csatorna Mánfai szakaszán, helyi vízkár veszélyeztetettségének 

csökkentése. A beruházás várható összköltsége: bruttó 42.278.579,- Ft. 

 

Képviselő-testület a 6/2019 (II.20.) sz. határozatával döntött a tárgyban nevesített közbeszerzés 

megindításáról. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorcium vezető megbízásából a Dr. 

Komlódi Ügyvédi Iroda a jogszabályoknak megfelelően lefolytatta a közbeszerzés. Ajánlattételi 

határidő 2019. 03. 18-a volt. Eddig az időpontig az öt meghívott cégből négy adott be érvényes 

ajánlatot. 

 

Az ajánlatok jóval meghaladják a rendelkezésre álló forrást ezért Önkormányzatunk felvette a 

kapcsolatot a Baranya Megyei Önkormányzat illetékes munkatársával, a tárgyi tervet készítő 

tervezővel, illetve a Magyar Államkincstár munkatársaival. Hosszas egyeztetést követően 

megállapításra került, hogy a terveken szereplő műszaki tartalom nem valósítható meg a 

rendelkezésre álló forrásból és Mánfa Község Önkormányzatának nincs rá fedezete, hogy a 

különbözetet önerőként felvállalja a projekt sikeres megvalósítása érdekében. 

 

Ebből adódóan a közbeszerzési szakértő is fedezethiány miatt javasolja az eljárás 

érvénytelenítését. Amelyet Önkormányzatunk a Kbt. 70. § (1) alapján megtehet: 

„70. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az 

ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás 

eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike 

meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét.” 

 



Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fent leírtak alapján minősítse érvénytelennek az 

eljárást. A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi. 

 

Önkormányzatunk jelenleg is egyeztetéseket folytat tervezőkkel és kivitelezőkkel, a műszaki 

tartalom csökkentésre irányulóan, annak érdekében, hogy a pályázatban szerepeltetett forrás 

összhangba kerüljön a műszaki tartalommal. 

Előreláthatóan június hónapban újabb közbeszerzést tud Önkormányzatunk indítani a sikeres 

projekt megvalósítás érdekében.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést és a mellékletek 

tartalmát megvitatni és a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a közbeszerzési eljárás 

érvénytelenítéséről! 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „TOP-2.1.3-15-BA1-

2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 

Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítése” című előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció 

keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” 

megnevezésű közbeszerzést érvénytelennek ítéli fedezethiányra való tekintettel. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

2)  A képviselő-testület utasítja Komló Város Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy Az 

EKR rendszerben az érintett cégeket az eljárás eredményéről értesítsék. 

 

Határidő:  2019. június 15. 

Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 

 

Mánfa, 2019. május 17. 

 

 

 

  Takács Zsolt 

  polgármester 



 

1. számú melléklet (bontási jegyzőkönyv) 

 

 

 


