
 

                               Mánfa Község Polgármesterétől 

                         7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz. 

                        Tel.: 72/482-145, 72/581-349 

                        e-mail: pghiv@manfa.hu 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Az előterjesztés tárgya: A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 

hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 

Vis Maior pályázat közbeszerzési ajánlatkérése. 

 

Az előterjesztést készítette: Kordé János Márk műszaki ügyintéző 

 

          Melléklet: 2 db 

 

 

Mánfa Község 2019. novemberében EBR 450546 azonosítószámú Vis Maior pályázatra 

támogatási szerződést kötött. 

A pályázat során az alábbi műszaki tartalom valósul meg: 

 

A 2019-ben elkészült szakértői nyilatkozat alapján Mánfa község belterületén található, Mánfát 

átszelő Baranya-csatorna és a hozzá köthető műtárgyak renoválása összesen hat részre 

tagolható.  

 

1. A Mánfa 5240 hrsz. patak meder eredeti nyomvonalának helyreállítása. 

2. A Budafa u. 4. melletti mezőgazdasági átjáró alatti áteresz és partfal helyreállítása, 

megerősítése. 

3. Fábián Béla u. 70. előtti közúti áteresz és útpadka helyreállítása. 

4. A Fábián Béla u. 44. előtti híd lábazat helyreállítása és alap megerősítése. 

5. A Fábián Béla u. 57. előtti áteresz tisztítása és hordalékfogó akna létesítése. 

6. A 5367 hrsz. vízelvezető árok és a hozzá tartozó keresztező közúti híd alatti partoldal 

megerősítése és csatlakozó árok helyreállítása. 

 

A támogatói okiratban megítélt 18.927.000,- Ft összeg és a szükséges 10% önerő, mely 

együttesen 21.030.000, -Ft, nem fedezi a tervezői költségbecslés szerinti összeget, de a bekért 

előzetes indikatív árajánlatok alapján a rendelkezésre álló forrás elegendő lehet a kivitelezési 

munkálatokra. 

 

A közbeszerzési eljárás elindításához elengedhetetlen, hogy Mánfa Község Önkormányzata 

elfogadja a beruházás kivitelezőjének kiválasztásához szükséges tárgyban nevesített 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását (1. sz. melléklet), valamint a közbeszerzés 

lebonyolítását szabályozó eseti közbeszerzési szabályzatot (2. sz. melléklet). 

 

A 27/2021. (I.29.) 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 közbeszerzési eljárás elindítása érdekében a határozat-tervezetben 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.  

 

H a t á r o z a t - t e r v e z e t :  

 

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 

szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 

Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

 

1.) Mánfa Község Önkormányzata a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az 

alábbi vállalkozókat kéri fel ajánlattételre: Mánfa Község Önkormányzata a beérkezett 

ajánlatok értékelését követően határozatban dönt az eljárás eredményéről. 

 

- BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7677 Orfű, Lapisi u. 16.) 

- SZTRÁDA 92 Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) 

- ERMIBAU Kft. (7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 6/A. 1/7.) 

- WOLFBAU TEAM Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 

5.) 

- O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Dráva u. 4.) 

 

Határidő: 2021. június 3. (ajánlattételi felhívás és dokumentáció kiküldése) 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

2.) Mánfa Község Önkormányzata az ajánlattételi felhívást (1. sz. melléklet) és az eseti 

közbeszerzési szabályzatot (2. számú melléklet) megvitatta és a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

 

3.) Mánfa Község Önkormányzata a beérkező ajánlatok értékelését végző bizottság 

tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: 

- Kordé János Márk műszaki ügyintéző (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) 

- Aladics Zoltán (pénzügyi szakértelemmel rendelkező) 

- Szabó-Gotthárd Máté (jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező) 

 

 

 

Mánfa, 2021. május 28. 

 

  Takács Zsolt 

  polgármester 


