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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Az előterjesztés tárgya: TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció 

keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” megnevezésű nyílt 

közbeszerzési eljárás megindítása 

 

A napirend előterjesztője:  Takács Zsolt polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

59/2019. (XI.27.) számú határozatában döntött arról, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 

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 99 976 672 Ft 

támogatási összeggel. 

  

A képviselő-testület a pályázat előkészítésére és a pályázati menedzsment lebonyolítására a 

Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött. 

 

A korábban elkészült tervdokumentáció felülvizsgálata lezajlott, kiválasztásra került a 

közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr. 

 

A projekt megvalósításának következő lépése a kivitelező kiválasztása, közbeszerzési eljárás 

keretében. Ezeket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

112.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárások keretében valósítja meg az Önkormányzat. A 

közbeszerzésekhez szükséges dokumentációkat a projekt közbeszerzési szakértője elkészítette. 

A közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívását jelen előterjesztés melléklete tartalmazza (1. 

számú melléklet).  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 

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

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztése alapján – 

megtárgyalta a „TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a 

„Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás 

megindítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 



 

1.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az előterjesztés 1.számú melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja és a beérkezett ajánlatok értékelését követően dönt az 

eljárás eredményéről. 

 

Határidő:  Az ajánlatok értékeléséről szóló döntési javaslat elkészültét követő 7. nap 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester 

 

2.) A Képviselő-testület a beérkező ajánlatok értékelését végző bizottság tagjainak az 

alábbi személyeket jelöli ki: 

 

- Müller Attila  (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

- Aladics Zoltán  (pénzügyi szakértelemmel rendelkező) 

- dr. Turi Ákos (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező) 

 

Mánfa, 2021. június 21. 

 

  Takács Zsolt 

  polgármester 


