
 

 

2017. június 22. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

5. Döntés a Vámosszabadi belterületi utak és járdák felújítása tárgyában 

meginduló közbeszerzési eljárásról;  

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata támogatási döntésről szóló értesítést kapott a TOP-1.1.1-
15-GM1 pályázati konstrukcióra benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában. Tekintettel a 
Kbt. 16-19. §-ban foglalt egybeszámítási szabályokra, megállapításra került, hogy a belterületi 
utakra vonatkozó felújítások beszerzése (támogató döntések: BMÖGF/52-16/2016, 
BMÖGF/93-18/2016) egybeszámítási kötelezettség alá esik az iparterület fejlesztésére vonatkozó 
beszerzéssel, ezért az út- és járdaépítés beszerzése körében az Önkormányzatot közbeszerzési 
kötelezettség terheli. Fentiek alapján szükségessé vált a 2017. évre elfogadott közbeszerzési terv 
módosítása, valamint döntés a közbeszerzés megindításáról.  Jelen határozat célja, hogy a 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület 2015. évi CXLIII. törvény 
előírásainak és az eseti közbeszerzési szabályzatnak megfelelően elindítsa.  
 
 
Határozati javaslat:  
…/2017 (VI.22.) sz. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BMÖGF/52-
16/2016. és BMÖGF/93-18/2016 azonosító számú pályázatok megvalósítása érdekében 
közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás tárgya: „Vámosszabadi belterületi utak felújítása”. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) 
bekezdésének megfelelően megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (lajstromszám: 00371). A szakértővel történő szerződés megkötésére a 
polgármester jogosult. 
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, ennek 
megfelelően a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.   
A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során kötelezően meghívandó 5 felkért ajánlattevőt az 
alábbiakban határozza meg a Képviselő-testület:  
Név:  
Székhely:  
Adószám  
E-mail:  
Képviseli:  
Név:  
Székhely:  
Adószám:  
E-mail:  



Képviseli:  
Név:  
Székhely:  
Adószám:  
E-mail:  
Képviseli:  
Név:  
Székhely:  
Adószám:  
E-mail:  
Képviseli:  
Név:  
Székhely:  
Adószám:  
E-mail:  
Képviseli:  
A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy a felkért ajánlattevők képesek a 
szerződés teljesítésére. Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt. egybeszámításra és részekre 
bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt rendelkezéseket.  
 
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkért ajánlattevők és a közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem 
állnak fenn. 
A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása is, 
amelyet a Képviselő-testület az előzetesen megismertek alapján elfogad.  
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők nettó ajánlati ár (ár 
szempont – súlyszám: 70) és a vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (minőségi szempont – 
súlyszám: 30) alapján versenyeznek egymással.  
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős bírálóbizottság három tagját az 
alábbiak szerint kéri fel a Képviselő-testület:  
a. Közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező: Dr. Glavanits Judit, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 
b. Műszaki tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Nyitrai Zsolt építőmérnök, építési 
műszaki ellenőr 
c. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Vaday Tamás közgazdász 
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn 
nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 
A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívást és a Közbeszerzési 
Dokumentumot, és felkéri a szakértőt, hogy azokat 2017. június 23. napján az ajánlattevőknek 
küldje meg. A jegyző egyidejűleg gondoskodik a felhívás és a dokumentáció honlapon történő 
közzétételéről a Kbt. 115. § (7) szakaszának megfelelően.   
 
Vámosszabadi, 2017. június 21. 
 
 
       Lizákné Vajda Lívia s.k. 

polgármester 
 
 


