
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: közbeszerzési eljárás megindítása „Vámosszabadi ipari területén útépítési  munkák”
tárgyban
Előterjesztő: Ambrus Gellért polgármester

Indoklás: 
Vámosszabadi Község Önkormányzata az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. pályázati
konstrukcióban TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 azonosító számon támogatásban részesült az
ipari terület fejlesztésére. A tárgyban sikeres közbeszerzési eljárás került lefolytatásra 2017.
decemberében. Az előkészítés hiányosságai miatt az útépítés kivitelezése nem indulhatott meg
a tervezett  időben és tartalommal,  ezért  2018 augusztusban új közbeszerzési  eljárás került
kiírásra, amely az útépítésre rendelkezésre álló rövid határidő miatt eredménytelenül zárult. A
tárgyban új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, azzal hogy az eljárásnak 2019. január
20-ig le kell zárulnia. A projekt lezárásának legvégső határideje 2019. év vége. 
Arra tekintettel, hogy a beruházás értéke a Kbt. 16-19. § figyelembevételével, az előkészítés
során  beszerzett  tervezői  költségbecslés,  valamint  a  településen  megvalósuló  párhuzamos
beruházások  értékére  is  tekintettel  meghaladja  a  nemzeti  közbeszerzési  értékhatárt,  az
ajánlattétel minél szélesebb körű biztosítása érdekében nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges. 
Jelen határozatok célja, hogy a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Képviselő-
testület 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak és az elfogadásra kerülő eseti közbeszerzési
szabályzatának megfelelően elindítsa.

Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018 (IX.13.) sz. Határozata
Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása tárgyában

Vámosszabadi  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elfogadja  a  határozat
mellékleteként csatolt eseti közbeszerzési szabályzatot a „Vámosszabadi ipari út fejlesztése”
tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan.

Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2018 (VII.31.) sz. Határozata 
„Vámosszabadi ipari út fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

1. Vámosszabadi  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy határoz,  hogy a
közbeszerzési  eljárást  indít  TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005  azonosító  számú
projektje  megvalósítása  érdekében a település  ipari  területén  megvalósuló  útépítési
munkák megvalósítása érdekében. Az eljárás megnevezése: „Vámosszabadi ipari  út
fejlesztése”.

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3)
bekezdésének  megfelelően  megbízza  Dr.  Glavanits  Judit  felelős  akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 01039). A szakértővel történő szerződés
megkötésére a polgármester jogosult.



3. Az eljárás becsült értéke a beszerzés tárgyára vonatkozó tervezői költségbecslés [Kbt.
28.  (2)  bekezdés]  útján  megállapításra  került,  és  a  Kbt.  19.  §-ban  foglalt
egybeszámítási  szabályok  figyelembevételével  a  lefolytatásra  kerülő  eljárás  az
összefoglaló tájékoztatással induló,  Kbt. 113. § szerinti nyílt  közbeszerzési eljárás.
Fő CPV-kód: 45233000-9 (Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása)

4. A  Kbt.  113.  §  szerinti  eljárás  során  a  szerződés  teljesítésére  képes  és  alkalmas,
kötelezően meghívandó  3 gazdasági szereplő kiválasztására a Képviselő-testület a
polgármestert  hatalmazza  fel.  A  polgármester  kötelezettsége  a  felkért  ajánlattevők
alkalmasságáról  meggyőződni.  Az  eljárásban  csak  a  teljesítésre  képes,  szakmailag
megbízható gazdasági szereplőknek küldhető ajánlattételi  felhívás.  Az ajánlattételre
felhívandó gazdasági  szereplők kiválasztásakor  diszkriminációmentesen,  az egyenlő
bánásmód  elvének  megfelelően  és  lehetőség  szerint  a  mikro-,  kis-  vagy
középvállalkozások  részvételét  biztosítva  kell  eljárni.  Az  ajánlatkérő  a  különböző
eljárásokban  ajánlattételre  felhívni  kívánt  gazdasági  szereplők  személyét  lehetőség
szerint változtatja. 

5. A  Képviselő-testület  tagjai  nyilatkoznak  arról,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás
vonatkozásában velük szemben a Kbt.  25. §-ban foglalt  összeférhetetlenségi  okok
nem állnak fenn.

6. A  Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján  a  nyertes  ajánlat  kiválasztásának
szempontja  a  legjobb  ár-érték  arányt megjelenítő  szempontrendszer.  A  felkért
ajánlattevők a nettó ajánlati ár (ár szempont – súlyszám: 70), valamint a vállalt jótállás
időtartama (minőségi  szempont  1 -  súlyszám:  20),  illetve  a  garanciális  és  jótállási
időszak alatt  a  javítások megkezdésének vállalt  határideje  (minőségi szempont  2 –
súlyszám: 10) alapján versenyeznek egymással. 

7. A  közbeszerzési  szabályzat  alapján  eljáró,  illetve  felkért  bíráló  bizottsági  tagok
nyilatkoznak  a  megbízatás  elfogadásáról,  az  összeférhetetlenségi  okok  fenn  nem
állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.

8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fent nevezett pályázat keretében megvalósuló
beruházás  pénzügyi  fedezete részben  pályázati  forrásból,  részben  önerőből
rendelkezésre áll, illetve esedékességkor rendelkezésre fog állni. 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az összefoglaló tájékoztatás, majd
azt követően a közbeszerzési  ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum
elfogadására, amelynek szakmai tartalmáért a felkért közbeszerzési szakértő tartozik
felelősséggel.

10. Az  eljárás  megindításáról  az  EKR-rendszerben a  felkért  közbeszerzési  szakértő
gondoskodik.  Az  EKR-rendszerben  az  eljáró  szakértő  számára  a  megfelelő
jogosultságok  rögzítéséért  a  jegyző  felelős.  Az  eljárás  során  felmerülő  eljárási
költségek megfelelő időben történő utalásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


