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Szám: 105-171/2016.   

 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS  
 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

2016. július 27. napján tartandó ülésére  

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Az „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a 

háziorvosi rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató hely áthelyezése” 

tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  Harmadik rész, 

115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás vonatkozásában szükséges döntés 

meghozatala  
 

Előterjesztő: Kötél Krisztina jegyző 

 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző 
 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

 

 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  

 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva:  

 

Szilárd Katalin műszaki- igazgatási ügyintézővel. 

 

 

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. június 24-én megkezdett az „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi 

rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató hely áthelyezése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. §-a szerinti 

közbeszerzési eljárás során a képviselő-testület döntése alapján megkeresett négy gazdasági 

szereplő közül három határidőben benyújtotta az ajánlatát. 

 

A Kbt. előírásainak megfelelően az ajánlatok benyújtását követően a bírálóbizottság 

haladéktalanul elvégezte azok bírálatát. A bírálóbizottság csak Kiss Attila egyéni vállalkozó 

ajánlata esetében tartotta szükségesnek hiánypótlási felhívás kérését, felvilágosítás kérésre 

nem volt szükség egyik ajánlat esetében sem.  

 

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Képviselő-testület korábban a becsült értékkel 

megegyezően nettó 19.000.000 Ft-ban határozta meg. Megállapítást nyert, hogy valamennyi 

ajánlattevő magasabb ajánlati árakat ajánlott meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetnél.  

 

Kiss Attila egyéni vállalkozó csak az orvosi rendelő bővítése vonatkozásában, míg a többi 

ajánlattevő mind a háziorvosi rendelő bővítése, mind a könyvtárhelyiség áthelyezése 

vonatkozásában, azaz mind a két rész esetében magasabb ajánlati árat adott.  

 

Összességében a jelenleg – még hiánypótlás van folyamatban az eljárásban – legkedvezőbb 

ajánlati ár figyelembevételével nettó 19.546.821 Ft-ra kellene növelni a rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összegét. Azaz a kivitelezés megvalósításához a korábban meghatározott 

bruttó 1.180.000 Ft saját forrás mellé további nettó 546.821 Ft önerő biztosítás indokolt.  

 

 

Az építési beruházás megvalósításához rendelkezésre álló, a 2006/2015. (XII.29.) Korm. 

határozat által biztosított egyszeri jellegű vissza nem térítendő bruttó 20.000.000 Ft támogatás 

mellett az önkormányzat az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet 2. § (1) 

bekezdés dc) pontjára hivatkozással bruttó 2.950.000 Ft összegű támogatás elnyerésére 

rövidesen pályázatot nyújt be, illetőleg a fennmaradó bruttó 1.180.000 Ft saját forrás mellett a 

még szükséges bruttó 694.462 Ft az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére kerülne 

biztosításra.   

 

Mind a háziorvosi rendelő, mind a könyvtári szolgáltató hely ugyanazon önkormányzati 

tulajdonú épületben helyezkedik el, azonban jelenleg is és a megvalósuló beruházás 

eredményeként is két külön bejárattal, egymástól elkülönülten, egy-egy önálló "blokkban" 

helyezkednek el az orvosi rendelő és kapcsolódó helyiségei, valamint a könyvtári szolgáltató 

hely és képviselő-testületi üléseknek helyet adó tárgyaló helyiség. 

 

 

Javaslom a szükséges többlet forrás biztosításával összefüggésben a szükséges döntés 

meghozatalát.  

 

Határozati javaslat:  

  

    / 2016. (VII. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az  53/2016. (VI. 24.) számú 

határozatával a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

115. § -a alapján megindított, „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi rendelő 
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bővítése és a könyvtári szolgáltató hely áthelyezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában a megállapított nettó 19.000.000 Ft összegű rendelkezésre álló anyagi 

fedezetet – a megajánlott  legkedvezőbb ajánlati árakat figyelembe véve - nettó 546.821 Ft -

tal kiegészíti, így a módosított rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 19.546.821 Ft.  

 

A képviselő-testület az építési beruházás megvalósításához rendelkezésre álló a 2006/2015. 

(XII.29.) Korm. határozat által biztosított egyszeri jellegű vissza nem térítendő bruttó 

20.000.000 Ft támogatás mellett, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet 2. § (1) 

bekezdés dc) pontjára hivatkozással bruttó 2.950.000 Ft összegű támogatás elnyerésére 

pályázatot nyújt be, illetőleg a fennmaradó bruttó 1.180.000 Ft saját forrás mellett a még 

szükséges bruttó 694.462 Ft-ot az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.   

 

Mind a háziorvosi rendelő, mind a könyvtári szolgáltató hely ugyanazon önkormányzati 

tulajdonú épületben helyezkedik el, azonban jelenleg is és a megvalósuló beruházás 

eredményeként is két külön bejárattal, egymástól elkülönülten, egy-egy önálló "blokkban" 

helyezkednek el az orvosi rendelő és kapcsolódó helyiségei, valamint a könyvtári szolgáltató 

hely és képviselő-testületi üléseknek helyet adó tárgyaló helyiség. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

Nemesvámos, 2016. július 24. 

 

 

                                                                                            Kötél Krisztina 

                                                                                                  jegyző 

 


