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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. december 20-án tartandó ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztására, a beruházás megvalósításához 

szükséges fedezet biztosítására 

 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők: Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Német Máté irodavezető 

  Léka Gyuláné vezető-főtanácsos 

  Vámosi Tamás vezető-tanácsos 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági Bizottság  

Ügyiratszám: I/721 - 29/2018. 

Melléklet: 1 pld. bírálóbizottsági jegyzőkönyv 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 29-én tartott ülésén a 

124/2018.(XI.29.) számú határozatával elfogadta a „Építsünk jövőt gyermekeinknek” 

projekthez kapcsolódó új közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Nyírber Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

végezte el. 

 

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) 

bekezdés alapján nyílt eljárásban a nemzeti eljárásrend figyelembevételével lett lefolytatva. 

 

A Képviselő-testület által elfogadott ajánlattételi felhívást a Nyírber Kft. öt gazdálkodó 

szervezet részére 2018. november 30-án az elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül 

megküldte. Ajánlattételi határidő 2018. december 7-e 1000 óra volt. 

 

Az ajánlatra felkért gazdasági szereplők közül két ajánlattevő tett ajánlatot, mely ajánlatok az 

alábbiak: 

 

Gold Épker Kft. (4090 Polgár, Ipari Park 0277/63 hrsz.) 

 

Ajánlati ár (nettó):    164.508.044.- Ft. 

Vállalt többlet jótállási idő:   0 hónap 

(min. 0, max 36 hónap) 

Szerződés teljesítésében rész vevő 

személyi állomány tapasztalata (hónap):  193 

 

 

Reál-Ber Építőipari Kft. (3580 Tiszaújváros, Szent István út 78.) 

 

Ajánlati ár (nettó):    102.490.578.- Ft. 

Vállalt többlet jótállási idő:   0 hónap 

(min. 0, max 36 hónap) 
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Szerződés teljesítésében rész vevő 

személyi állomány tapasztalata (hónap):  290 

 

 

Az ajánlatok tartalmi vizsgálatát elvégezte a Nyírber Kft., hiánypótlásra egy alkalommal volt 

szükség. 

 

A Bírálóbizottság 2018. december 11-i ülésén tett javaslatot az eljárás nyertesére, valamint 

elkészítette jegyzőkönyvét, mely az előterjesztés melléklete. 

 

A fent leírtak alapján javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. december 11-én 

megtartott Bíráló Bizottsági ülésen a Bizottság által elkészített bírálóbizottsági jegyzőkönyv 

alapján hozza meg a döntését: 

 

a Reál-Ber Építőipari Kft. ajánlatát a döntéshozó nyilvánítsa érvényesnek és  

Reál-Ber Építőipari Kft.-t hirdesse ki és kössön vele szerződést, amennyiben a 

rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 9.589.385,- Ft-tal kiegészítésre kerül. 

 

A nyertes kivitelezővel történő szerződéskötés feltétele a projekt megvalósításához szükséges, 

bruttó 130.163.034,- Ft összegű forrás teljeskörű biztosítása.  

A pályázat keretében elnyert támogatásból a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet bruttó 

117.984.516.- Ft. 

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Kormány rendeletben foglaltak értelmében a 

támogatási szerződés megkötését követően felmerült költségtöbblet támogatása 15%-os 

mértékig igényelhető, a támogatási szerződésmódosítás kezdeményezésével.  

Jelen beruházás esetében a szükséges kiegészítés összege bruttó 12.178.518,- Ft. E támogatás 

azonban előreláthatólag a későbbiek során kerül jóváhagyásra az önkormányzat igénylése 

alapján, ezért a döntés meghozataláig, a kivitelezői szerződés aláírásához szükséges az 

önkormányzat költségvetésén belül ideiglenes jelleggel forrás biztosítása. 

Javaslom, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésén belül a „Céltartalék útfelújításra” 

elnevezésű céltartalékból 12.178.518 Ft-ot csoportosítson át ideiglenes jelleggel a kivitelezői 

szerződés megkötéséhez. 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a kiegészítő támogatásról szóló pozitív kormányzati 

döntést követően az előirányzatot a költségvetésben az eredeti terv szerint rendezze vissza.  

  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2018. december 13. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

          polgármester 
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Határozati javaslat 

…/2018. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Építsünk jövőt 

gyermekeinknek!” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztására, a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Reál-Ber Építőipari Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 

 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt: 

Nyertes ajánlattevő: Reál-Ber Építőipari Kft. (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Szent 

István u. 78.) 

Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben) 102.490.578,- Ft, azaz százkétmillió-

négyszázkilencvenezer-ötszázhetvennyolc forint. 

 

3.) A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint 

biztosítja: 

           bruttó 117.984.516.- Ft-ot a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002 azonosítószámú pályázati  

 támogatás terhére,  

bruttó 12.178.518 Ft-ot a 17/2017.(II.1.) Kormányrendelet szerint a költségnövekmény 

           fedezetére igényelhető  (maximum 15%-os, összegű) támogatás megelőlegezésével. 

 

4.) A Képviselő-testület a 3., pontban megjelölt kiegészítő forrás fedezetére bruttó 

12.178.518  Ft-ot a „Céltartalék útfelújításra” elnevezésű céltartalékból csoportosít át 

ideiglenes jelleggel a  kivitelezői szerződés megkötéséhez. 

 

5.) A Képviselő-testület a beruházási költség maximum 15%-a mértékéig igényelhető 

kiegészítő támogatásról szóló jóváhagyó kormányzati döntést követően a 

költségvetésben az eredeti terv szerint rendezze vissza. 

 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Építsünk jövőt 

gyermekeinknek!” projektre vonatkozó költségnövekmény 10,5684637 %-ának 

megfelelően 12.178.518 Ft összegben a kiegészítő támogatás igénylése érdekében a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 


