Előterjesztés
Képviselő-testület 2020. október 29-én tartandó ülésére
Tárgy:

Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt kapcsán lebonyolított
beszerzés eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítő: Kissné Barta Piroska irodavezető
Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Pénzügyi és gazdasági bizottság
Iktatószám: I/3677-13/2020.
Melléklete: 1 db (gépbeszerzés ajánlatok bontása)
Tisztelt Képviselő-testület!
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta a „Javaslat a Vidékfejlesztési
Program keretében elnyert pályázat megvalósítására és a szükséges pénzügyi fedezet
biztosítására” vonatkozó előterjesztést és a projekt bonyolítása kapcsán 41/2020. (VI. 25.)
határozatot fogadta el, mely szerint:
1.
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra elnyert támogatást a módosított támogató okirattól
eltérő többlet műszaki tartalma szerinti nagyobb teljesítményű munkagéppel kívánja
megvalósítani.
2.
A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozóan, a szükséges önerőt
bruttó 11 829 362 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.16.)
költségvetési rendelet „Céltartalék infrastruktúra fejlesztésére” elnevezésű céltartaléka terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület döntését követően a projekt bonyolítási és menedzsmenti feladatokat ellátó
Régió Terv Kft. a kiviteli tervek elkészítését követően (a tervek műszaki irodán megtekinthetők)
2020. október 8-án az építési tevékenységre vonatkozó beszerzést elindította.
Az ajánlatra felkértek közül Szabó Aszfalt Kft. nem tett ajánlatott, akinek az indikatív árajánlati
árával a finanszírozás a nyáron megtervezésre került.
A beérkezett ajánlatok a következők:
Sorszám
Gazdasági társaság
1.
REGA-TRANS Kft.

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

71.468.100.-

90.764.487.-

2.

D-Profil Kft.

55.852.127.-

70.932. 201.-

3.

DHJ Építő Kft.

49.215.883.-

62.504.171.-

4.

Gold Épker Kft.

74.246.644.-

94.293.238.-

A benyújtott ajánlatok mindegyike érvényes. A DHJ Építő Kft. Miskolc, Mechatronikai park 14.
szám alatti vállalkozás 49.215.883.- Ft + áfa, azaz 62. 504.171 Ft ajánlati ára a legalacsonyabb.

A projektben tervezett gépbeszerzésre a legkedvezőbb ajánlati árat az
1. ajánlatkérésre : Agro-Roll 96 Kft. 4031 Debrecen, Harsona u. 55. sz. alatti vállalkozás
bruttó 9.652.000, Ft tette,
2. ajánlatkérésre : Agro-Roll 96 Kft. 4031 Debrecen, Harsona u. 55. sz. alatti vállalkozás adta
bruttó 919. 480, Ft tette,
3. ajánlatkérésre : Agro-Roll 96 Kft. 4031 Debrecen, Harsona u. 55. sz. alatti vállalkozás adta
bruttó 3.683.000 Ft tette.
A projektben tervezett összes eszközbeszerzésre a legkedvezőbb ajánlatot az Agro-Roll 96 Kft.
adta bruttó 14.254.480. Ft összeggel.
Az építési kivitelezési tevékenységre és az eszközök beszerzésére indított eljárások az alábbi
fedezet biztosítása mellett kerültek meghirdetésre:
építőipari kivitelezési munkák: 38 406 155 Ft+ áfa , azaz bruttó 48 775 816 Ft,
gépbeszerzések:
11 224 000 Ft + áfa, azaz bruttó 14 254 480 Ft
A hivatkozott Képviselő-testületi döntés alapján a gépbeszerzésre biztosított fedezet elégséges,
azonban az építőipari kivitelezési tevékenységre biztosított támogatási és saját forrás nem nyújt
fedezetet a legalacsonyabb ajánlati ár szerinti beszerzésre, a vállalkozási szerződés megkötésére.
Javaslom a Képviselőt-estületnek, hogy a gépbeszerzésre és az építési kivitelezési munkákra
vonatkozó beszerzést a fedezethiány miatt nyilvánítsa eredménytelennek.
A pályázatot önkormányzatunk meg kívánja valósítani, ezért ki kell dolgozni azt a pályázatban
még támogatható minimális projekt műszaki-szakmai tartalmat melynek finanszírozása
biztosítható.
A megvalósítása kapcsán javaslom az érintett mezőgazdasági vállalkozások bevonását a projekt
finanszírozása tekintetében, amely kapcsán a gazdálkodók tájékoztatást kaphatnak a külterületi
mezőgazdasági utak fejlesztésével kapcsolatos pályázat tartalmáról, megvalósításának
finanszírozási gondjairól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival
kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Polgár, 2020. október 22.

Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
…./2020. (X.29.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Külterületi helyi
közutak fejlesztése” című projekt kapcsán lebonyolított beszerzés eredménytelenné
nyilvánítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
felhívásra a 2018.03.26. napján 1922958633 iratazonosító számú „A vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra elnyert
pályázat keretében lefolytatott építőipari kivitelezéssel és eszközbeszerzéssel összefüggő
eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, és az új eljárás
előkészítéséről intézkedjen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

