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ELŐTERJESZTÉS
Az előterjesztés tárgya:
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció
keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés
érvénytelenítése, új 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 2/2020. (II.6.) sz. határozatával új eljárás indításáról hozott
döntést, melyben szintén megjelölt öt vállalkozót, valamint a bíráló bizottság tagjait.
Mivel a 2020. március 9. napján esedékes ajánlattételi határidőig csupán egy ajánlat érkezett, a Kbt. 75. §
(2) bekezdés e) pontja alapján az eljárás eredménytelennek minősül. Az egyetlen ajánlatot a Wolfbau
Team Építőipari és Kereskedelmi Kft adta be, melynek összege 49 811 412, -Ft volt, ami meghaladta a
projektben a beruházásra elszámolható forrás összegét.
A közbeszerzési szakértővel történő egyeztetés, valamint a fent megnevezett tények alapján indokolt a
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új közbeszerzési eljárás indításáról, valamint
ezzel összefüggésben a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről szóló döntés meghozatala.
Az eredménytelen közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyvét az 1. sz. melléklet tartalmazza, az új
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztés 2. sz. melléklete, a közbeszerzési
dokumentációt a 3. sz. melléklete tartalmazza.
A 2020. március 12-én a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
biztosított jogkörben a települési önkormányzat hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a
szükséges döntéseket.
Fentiek alapján a jelenlegi közbeszerzési eljárás lezárása és az új eljárás elindítása érdekében a határozattervezetben foglaltak szerinti döntéseket kívánom meghozni.

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket
elektronikus úton – az előterjesztés kiküldését követő 2 munkanapon belül – szíveskedjenek megtenni.

Határozat tervezet:
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörömben -a képviselő testület tagjaival egyeztetve és véleményük figyelembevételévelMánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozom:
1.) A TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa
csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2.” megnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt.
75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítom.
Utasítom a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy az EKR rendszerben
az érintett cégek tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. 04. 03.
dr. Müller József aljegyző

2.) Az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentációt az előterjesztés 2.sz. és 3.sz.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.
3.) Jóváhagyom, hogy Mánfa Község Önkormányzata a beruházáshoz kapcsolódó új
közbeszerzési eljárásban az alábbi vállalkozókat kérje fel ajánlattételre.:
-

G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Kft. (7754 Bóly, Ipari park III utca 12.)
Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft. (7630 Pécs Edison u. 3/A)
Út és Mélyépítő Kft. (7691 Pécs, Szövetkezet utca 98/1.)
KALDIT Építőipari Kft. (7300 Komló, 287. hrsz.)
Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány Dűlő 5.)

Határidő:
Felelős:

2020. 04.03. (ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldése)
Takács Zsolt polgármester

4.) A beérkező ajánlatok értékelését végző bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelölöm
ki:
- 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 döntök az eljárás eredményéről. Az ezzel
kapcsolatos határozat-tervezetről a képviselő-testület tagjait előzetesen tájékoztatom.
Határidő:
Felelős:

Az ajánlatok értékeléséről szóló döntési javaslat elkészültét követő 7. nap
Takács Zsolt polgármestere

Mánfa, 2020. április 1.
Takács Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

EKR..............

