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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. 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 tárgyú járdafelújítás elvégzése tárgyában,
mely eljárásban beérkezett árajánlatok meghaladták az építési tevékenységre vonatkozó nettó
25.000.0000 Ft-os közbeszerzési értékhatárt. A vonatkozó jogszabályi környezet értelmében ezen
beszerzési eljárást így érvénytelennek kellett nyilvánítanunk, tekintettel arra, hogy nem közbeszerzési
eljárásban került becsatolásra az árajánlat. A Képviselő-testület az 56/2019. (IX.04.) sz. KT-i
határozatával az I. eljárást eredménytelennek nyilvánította és új beszerzési eljárást írt ki.
Az ismételt beszerzési eljárás megindult az Ajánlati felhívás kibocsátásával, mely szerint az
ajánlattevőnek arról kellett nyilatkozni, hogy milyen áron vállalja a Rábapatona Község Önkormányzata
számára a fenti járdaépítési munkálatokat betonozás révén.
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Az ajánlati felhívás három ajánlattevő részére lett kiküldve. A bírálati szempont az
összességében legkedvezőbb ár, az ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 11. 12.00 óra volt.
Az ajánlati felhívásra az alábbi három érvényes árajánlat érkezett, a megadott határidőn belül:
1. Arvia Építő Kft. (9023 Győr, Bartók B. u. 8., elektronikus úton)
2. Langszolg Kft. (9081 Győrújbarát, István út 213., elektronikus úton)
3. MAKADÁM Kft. (9028 Győr, Külső Sági út 20., elektronikus úton)
A beérkezett ajánlatokat az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint
először a beszerzési bíráló bizottság vizsgálta meg, mely érdemi vizsgálatát követően az alábbi
megállapításokat tette:
Az ajánlatok mindegyike a nettó 25.000.000 Ft-os értékhatár alatt volt. Az ajánlatokban a
járdaépítés során elbontásra kerülő kapubeállók térkővel történő újraburkolása szerepel,
tekintettel arra, hogy a beton kötési ideje minimum egy hét, és az érintett utca lakossága egy
hétig nem tudna beállni autójával a saját ingatlanába.
A bizottság megállapította, hogy mind a három ajánlattevő átvette az ajánlati felhívást. Három
ajánlat határidőben érkezett az ajánlati felhívásnak megfelelően került benyújtásra. A
beérkezett ajánlatok érvényesek voltak. A bíráló bizottság egyhangú döntéssel az alábbi
határozatot hozta:
6/2019. (IX.12.) Rábapatona „Rábapatona Község Önkormányzatának 1086 hrsz. járda
ingatlana 1557 folyóméter hosszan történő felújítása”” c. beszerzési eljárás Bíráló
Bizottsági Határozata:
1. A bíráló bizottság megállapítja, hogy a MAKADÁM Kft. (9028 Győr, Külső Sági út
20.) ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3 ajánlat közül az alábbi ajánlati
áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 31.609.053 Ft ellenében.
2. A második legkedvezőbb ajánlat a LANGSZOLG Kft. (9081 Győrújbarát, István út
213.) ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 31.648.698 Ft ellenében.
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3. A harmadik legkedvezőbb árajánlat az ARVIA Építő Kft. (9023 Győr, Bartók B. u. 8.)
ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Az árajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 31.731.115 Ft ellenében.
4. A bíráló bizottság Rábapatona Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottsága (mint szakterületén érintett véleményező bizottság) részére, valamint az
Önkormányzat Képviselő-testülete (mint döntésre jogosult szerv részére) azt javasolja,
hogy a pályázat nyertesének a MAKADÁM Kft. (9028 Győr, Külső Sági út 20.)
ajánlatát minősítse, az 1. pontban részletezett ajánlati áron, a – Rábapatona Község
Önkormányzatának 1086 hrsz. járda ingatlana 1557 folyóméter hosszan történő
felújítása - feladatainak elvégzésére.
5. A második legkedvezőbb ajánlatnak pedig a LANGSZOLG Kft. Kft. (9081
Győrújbarát, István út 213.) ajánlatát minősítse a 2. pontban részletezett ajánlati áron.
6. A harmadik legkedvezőbb ajánlatnak pedig az ARVIA Építő Kft. (9023 Győr, Bartók
B. u. 8.) ajánlatát minősítse a 3. pontban részletezett ajánlati áron.
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A fentiek alapján került elkészítésre a részletes pályázati összegzés, melyet előterjesztésemhez
mellékelek.
A fentieket összegezve az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntési jogkörében eljárva
megállapítja, hogy a „Rábapatona Község Önkormányzata 1086 hrsz. járda ingatlana
1557 folyóméter hosszan történő felújítása” beszerzési eljárásban a MAKADÁM Kft.
(9028 Győr, Külső Sági út 20.) ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 3
ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 31.609.053 Ft ellenében.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második legkedvezőbb LANGSZOLG Kft.
Kft. (9081 Győrújbarát, István út 213.) ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 31.648.698 Ft ellenében.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a harmadik legkedvezőbb az ARVIA Építő
Kft. (9028 Győr, Bartók B. u. 8.) ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
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Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 31.731.115 Ft ellenében.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás
eredményéről az érintetteket tájékoztassa, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést megkösse, és miden egyéb, szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
5. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a pályázat nyertesének választott megbízottal
közösen határozzák meg a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok elvégzésének
menetét.
Felelős:

Molnár-Nagy Béla polgármester, dr. Németh Balázs jegyző

Határidő:

2019. október 1. szerződés kötésre.
2019. december 15. vállalkozás teljesítésére

Kelt: Rábapatonán, 2019. szeptember 18. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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