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Tisztelt Képviselő-testület!
Rábapatona Község Önkormányzata a 2017. április 26-án tartott képviselő-testületi ülésen döntött arról,
hogy pályázatot ad be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c.
pályázaton történő indulásról.1 A pályázati kérelemben a Rábapatona, 1086 hrsz.-ú ingatlanon fekvő
járda (természetben: Rábapatona, Széchenyi utcai járda) betonnal történő felújítása került beadásra,
összesen 1557 méter hosszan, bruttó 14.990.000 Ft összértékben. A támogatói okiratban az eredetileg
megjelölt 14.990.000 Ft támogatás lett meghatározva, melyből 85% a költségvetési támogatás, a többi
15% az Önkormányzat önereje. A támogatói okirat 22. pontja alapján a költségvetési támogatást
legkésőbb 2019. december 31-ig fel kell használni. A pályázat megvalósítása érdekében beszerzési
eljárást kell lefolytatnia az Önkormányzatnak.
A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2019. június 19-én tartott ülésén elfogadott 44/2019.
(VI.19.) sz KT-i határozatával beszerzési eljárást indított fenti tágyú járdafelújítás elvégzése tárgyában.
4 gazdálkodó szervezetnek került kiküldésre az árajánlat, melyből 2 reagált érdemben, azonban mindkét
ajánlat meghaladta az építési tevékenységre vonatkozó nettó 25.000.0000 Ft-os közbeszerzési
értékhatárt. A vonatkozó jogszabályi környezet értelmében ezen beszerzési eljárást így érvénytelennek
kell nyilvánítanunk, tekintettel arra, hogy nem közbeszerzési eljárásban került becsatolásra az árajánlat.
A felmérések során elhangzott tapasztalatok alapján az önkormányzatnak nem lesz anyagi lehetősége
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térköves járdafelújítás kivitelezésre, ezért az új beszerzési eljárásban csak betonnal történő felújításra
célszerű ajánlatot kérni.
A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzata a 44/2019. (VI.19.) sz. KT-i határozatával indított 6/2019.
számú beszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a beérkezett
árajánlatokban foglalt vállalkozói díj összegek mindegyike meghaladja a vonatkozó jogszabályi
környezetben foglalt építési beruházásra vonatkozó nettó 25.000.000 Ft-os értékhatárt.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a kizárólagos
tulajdonában és fenntartásában lévő Rábapatona, 1086 hrsz. járda ingatlana 1557 folyóméter
hosszan történő felújításával kapcsolatban külső vállalkozót bíz meg, ennek érdekében ismételt
beszerzési eljárást indít.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a beszerzési eljárás lefolytatásáról és az ajánlati
felhívásnak legalább 3 vállalkozás részére történő megküldéséről, törekedve arra, hogy helyi
vállalkozás is kerüljön meghívásra. Az árajánlatoknak tartalmaznia kell a betonozással történő
felújításra vonatkozó felújítási költségeket.
4. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás előkészítéséhez,
megindításához, lefolytatásához, majd a képviselő-testület tárgyra vonatkozó döntésének
előkészítéséhez szükséges okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye.
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