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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. február 20-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 megindítása
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 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,
melyen belül a Baranya csatorna mederrendezése, jó karba helyezése és műtárgyak építése valósul meg.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 50 609 629 Ft támogatási összeggel.
A képviselő-testület a pályázat előkészítésére és a pályázati menedzsment lebonyolítására a Baranya
Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, amely konzorciumi megállapodást a
képviselő- testület a 38/2016. (IX.20.) sz. határozatával hagyta jóvá.
A képviselő-testület 6/2019. (II.20.) sz. határozatában döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról és
kért fel öt vállalkozót ajánlattételre, valamint kijelölte a beérkezett ajánlatok értékelésére a bíráló
bizottságot.
Mivel a beérkezett árajánlatok jelentősen meghaladták a támogatási összeget, a képviselő-testület
19/2019. (V.29.) sz. határozatával érvénytelennek minősítette a közbeszerzési eljárást fedezethiányra
való tekintettel. Ezután a képviselő-testület 34/2019. (VII.18.) sz. határozatával új eljárás indításáról
hozott döntést, melyben szintén megjelölt öt vállalkozót, valamint a bíráló bizottság tagjait. A
közbeszerzési szakértő jelezte, hogy a felkérni szándékozott 5 vállalkozás közül kettő nem felel meg,
mivel a tevékenységi körükben a közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezés nem szerepel. A bíráló
bizottságban is személyi változás következett be, mivel Kovács Brigitta a bíráló bizottságban betöltött
tisztségét új kolléga, Kordé János Márk műszaki ügyintéző látja el a továbbiakban.
Fenti módosítások indokolják a korábban hozott határozat visszavonását és új közbeszerzési eljárás
indításáról szóló döntés meghozatalát.
Az új közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztés 1. sz. melléklete, a közbeszerzési
dokumentációt a 2. sz. melléklete tartalmazza.
Javaslat az új eljárásban ajánlatra felkért cégekre:
1. KÉSZ közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.)
2. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.)
3. KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.)
4. „MIND-ÉP” Kft. (7370 Sásd, Mártírok u. 5.)
5. STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark, D. ép.)
A bíráló bizottság személyi összetételére az alábbi javaslatot teszem:
- Kordé János Márk 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,
valamint a bíráló bizottság tagjainak módosításáról!
Határozati javaslat:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a TOP-2.1.3-15-BA1-201600003 számú pályázati konstrukció keretében „Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzés
megindítása” című előterjesztést - mely keretében a Baranya csatorna mánfai szakaszán, helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése történik - és az alábbi határozatot hozza:
1) A képviselő-testület a közbeszerzéssel kapcsolatban hozott 34/2019. (VII.18.) számú
határozatát visszavonja.
2)

A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást (1. sz. melléklet) és a közbeszerzési
dokumentációt (2. számú melléklet) megvitatta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3) 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.Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.)
3.KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.)
4.„MIND-ÉP” Kft. (7370 Sásd, Mártírok u. 5.)
5.STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark, D. ép.)
Határidő:
Felelős:
4)
-

2020. március 5.
Takács Zsolt polgármester

A képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelésére az alábbi bizottságot hozza létre:
Kordé János Márk műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Murber Zoltán ügyintéző (pénzügyi szakértelemmel rendelkező)
dr. Komlódi András (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező)

5) A beérkezett ajánlatok értékelését követően a képviselő testület a bíráló bizottság javaslata
alapján dönt az eljárás eredményéről. felkéri a polgármestert, hogy az eljárásról szóló döntési
javaslatot terjessze be a képviselő-testület rendes ülésére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Takács Zsolt polgármester

Mánfa, 2020. február 4.
Takács Zsolt
polgármester

1. számú melléklet
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