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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. július 18-i RENDKÍVÜLI 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 megindítása II. 

 

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. Ajánlat tételi 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.” 

 

A Képviselő-testület a 19/2019. (V. 29.) sz. határozatával érvénytelenítette az eljárást. 

 

A fent leírtakból adódóan a műszaki tartalom átdolgozása megtörtént, ezért javaslom a 

Tisztelt Képviselő-testületnek a közbeszerzés újraindítását. 



 

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását (1. számú melléklet) és a közbeszerzési 

dokumentációt (2. számú melléklet) mely tartalmazza a szerződés tervezetet is jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a beérkezett ajánlatok elbírálására az eseti 

közbeszerzési szabályzat szerint bizottságot hozzon létre, mely bizottság értékeli a beérkezett 

ajánlatokat és a kritériumoknak megfelelően benyújtott pályázatok közül a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást terjessze elő a képviselő-testület számára a 

közbeszerzési eljárás nyerteseként. 

 

A bíráló bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem: 

- Kovács Brigitta műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező) 

- dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező)  

 

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

tartalmát megvitatni és a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a közbeszerzési 

eljárás megindításáról! 

 

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 megindítása II.” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület az ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet) és a közbeszerzési 

dokumentációt (2. számú melléklet) a szerződés tervezettel megvitatta és a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az alábbi előzetesen alkalmas 

vállalkozókat kérje fel ajánlattételre: 

 

1. KÉSZ közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.) 

2. P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) 

3. KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.) 

4. „MIND-ÉP” Kft. (7370 Sásd, Mártírok u. 5.) 

5. VITOÉP Kft. (7300 Komló, Kossuth L. u. 3.) 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

3) A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az alábbi bizottságot hozza 

létre: 

- Kovács Brigitta műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

- Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező) 

- dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező) 

A bíráló bizottság a kritériumoknak megfelelő pályázatot benyújtók közül a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőt a beszerzési eljárás nyertesének állapítja meg és terjeszti 

elő a döntő bizottság számára. 

 

Mánfa, 2019. július 16.          

  Takács Zsolt 

  polgármester 


