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Önkormányzatunk az idei költségvetési rendelete elfogadásakor bruttó 175.000.000 Ft-ot
különített el belterületi útjaink aszfaltozására, tekintettel az önkormányzat tulajdonában álló
úthálózat elhanyagolt és leromlott állapotára. Az útfelújítás ilyen volumenben történő
megvalósulása egy új korszakot fog nyitni a község életében.
Az összeget az Önkormányzat hitelfelvétel révén tervezte biztosítani, melyet a
Képviselő-testület a 17/2017.(II.28.)1 sz. határozatával támogatott és elfogadott. A hitelfelvételi
konstrukció az Otp Bank Nyrt. által adott ajánlat alapján lett elfogadva.
Az Önkormányzat beadta a hitelfelvételi engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmét
a Magyar Államkincstár felé, mely engedélyt Magyarország Kormánya az 1607/2017.(IX.5.)
sz. határozatával megadott.2 Az engedély beszerzése után a 17/2017.(II.28.) sz. képviselőtestületi felhatalmazás alapján 2017. október 27. napján aláírásra került az Otp Bank Nyrt.-vel
kötött hitelfelvételi szerződés, 15 éves futamidővel. A szerződés alapján felvett hitel összege
12.000 Ft előtörlesztési díj ellenében bármikor előtörleszthető.
A munkálatok tárgyévben nem tudnak megkezdődni a téli időjárásra tekintettel, de
annak érdekében, hogy tavasszal elkezdődhessen az útfelújítási munka, még idén szükséges
lenne megindítani és mielőbb lefolytatni a közbeszerzési eljárást. A Képviselő-testület 2017.
évi közbeszerzési tervében szerepel ezen eljárás lefolytatása „Belterületi utak teljes körű
felújítása
címen.
(http://rabapatona.hu/component/jdownloads/send/145-0329/2028-7napirend-1-melleklete)
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A jkv. megtekinthető itt: http://rabapatona.hu/component/jdownloads/send/144-0228/2000-jkv20170228
A Korm. határozat szövege az alábbi linken elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=204118.343606
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Az eljárás tárgya:
Az eljárás tárgya építési beruházás, amely tartalmazza az alábbi feladatokat:
A közbeszerzés összesen 22 útszakasz felújítására vonatkozik az alábbiak szerint:
1. Arany János utca (894 m hosszú, 3,7 m széles +45+24 m2 útcsatlakozás)
2. Győri utca a Rákóczi utcai csatlakozástól a Holt-Rábáig (889 m hosszú, változó
szélességben: 4,0 és 2,8 m)
3. Petőfi utca (286 m hosszú, 3,5 m szélességben+44 m2 útcsatlakozás)
4. Harsányi Lajos utca (439 m hosszú, 4 m ill. 5 m szélességben a Rákóczi utcai végén +
64 m2 útcsatlakozás+50m2 szélesítés K -szegély beépítéssel)
5. Széchenyi utca a 17. háztól a Holt-Rábáig (594 m hosszú, 3,5 m szélességben + 22 m2
útcsatlakozás)
6. Szentháromság tér az iskolától a Tabán-Deák utcai kereszteződésig (87 m hosszú, 4,2
m szélességben)
7. Szabadság utca a Tabán-Deák utcai kereszteződéstől a Rábaszer utcáig (623 m hosszú,
4,0 ill. 3,6m szélességben)
8. Széchenyi utca átkötése a Szabadság utcától (103 m hosszú 3,5m szélességben +32m2
útcsatlakozás)
9. Széchenyi utca az átkötéstől a Báthori utca mellett a 78. sz. házig (406 m hosszú, 120 x
3,5 m és 286 x 3,2 m szélességben)
10. Tabán utca (160m hosszon, 3,5 m szélességben + 48 m2 útcsatlakozás)
11. Báthori utca. (építési engedély köteles rész)
12. Rábaszer u (építési engedély köteles rész)
13. Hunyadi utca (254m hosszú, 3 m szélességben + útcsatlakozások 43m2)
14. Zrínyi utca: Rábatöltéstől a Kossuth utcai kereszteződésig (253m hosszú, 3 m
szélességben + útcsatlakozások 35m2)
15. Zrínyi utca: a sportpályától a temetőhöz vezető utca kereszteződéséig (271m hosszú, a
sportpálya előtt 2,5m szélességben, a Rózsa F u. kereszteződéséig 3,5m, utána 4m
szélességben)
16. Rózsa Ferenc utca (teljes hossz 294 m,156m hosszon 3,5m, 138m hosszon 3,0m széles
+14m2 útcsatlakozás)
17. Hulladéklerakó udvarhoz vezető út (130 m hosszú, 3,0 m széles +34 m2 útcsatlakozás)
18. István utca (650 m hosszú, 4 m szélességben + útcsatlakozások 114m2)
19. Dózsa utca déli (alsó) szakasza (I. szakasz) (232m, 4m szélességben + 16m2
útcsatlakozás)
20. Dózsa utca középső szakasza (II. szakasz) (446m hosszú, 3,5m széles + 125m2
útcsatlakozás)
21. Dózsa utca északi (felső) szakasza (III. szakasz) (198m hosszú, 3m szélességben)
22. Imre utca (547+268 m hosszú, 4,5 m, ill. 3,5 m szélességben + útcsatlakozások 31m2)
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A fentiekből megállapítható, hogy Rábapatona szinte össze lakóutcája megújul, a Besenyőlakóparki utcák kivételével, melyet terveink szerint az ott lezajló építkezések lezárultával pár
éven belül leaszfaltozunk. A fent részletezett projekt várhatóan többe fog kerülni, mint az idei
költségvetésbe betervezett összeg, de az idei tárgyév pénzmaradványa és a jövő évi adóbevétel
megfelelő hányadának becsatornázásával megfelelő fedezet áll rendelkezésünkre a projekt
végrehajtásához a hitelösszeg törlesztése mellett is.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további részletes adatokat a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza, mely dokumentum jelen előterjesztés I. sz. melléklete.
A lefolytatandó eljárás fajtája:
Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététel nélkül induló nyílt
közbeszerzési eljárás
Adminisztratív információk:
Ajánlattételi határidő: 2017. december 15. 10 óra 00 perc
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. november 30.
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
magyar
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap
Az ajánlatok bontásának feltételei: A bontás helye és ideje: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18,
polgármesteri tárgyaló, 2017. december 15. 10 óra 00 perc.
Értékelési szempontok:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár/érték arány
Minőségi szempont 1. (1. résszempont): késedelmi kötbér napi tétele – súlyszám: 20.
Minőségi szempont 2. (2. részszempont): Vállalt jótállás mértéke – súlyszám: 10.
Ár szempont (2. részszempont): nettó ajánlati ár – súlyszám: 70.
A szerződés időtartama: Befejezés: legkésőbb 2018. július 30.
Változatokra vonatkozó információk: Alternatív ajánlatok nem adhatók.
Opciók: nincsenek.
Európai uniós alapokra vonatkozó információk: A beszerzés nem uniós forrásból
finanszírozott.
További információk az eljárásról az ajánlattételi felhívásban találhatóak, mely dokumentáció
jelen előterjesztés II. sz. melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
…/2017 (XI.29.) sz. határozat
1. Rábapatona Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belterületi úthálózatának
felújítására vonatkozó építési beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárást indít. Az
eljárás tárgya: „Belterületi úthálózat felújítása Rábapatonán”.
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3)
bekezdésének megfelelően megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 00371). A szakértővel történő szerződés
megkötésére a polgármester jogosult.
3. Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, ennek
megfelelően a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.
4. A Képviselő-testület, mint Ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy a felkérendő
ajánlattevők képesek a szerződés teljesítésére. Ajánlatkérőként figyelembe vette a Kbt.
egybeszámításra és részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt
rendelkezéseket. A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a felkérendő
ajánlattevők és a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban
foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
5. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának
szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért
ajánlattevők a késedelmi kötbér napi mértéke (minőségi szempont), a vállalt jótállás
mértéke (minőségi szempont) és a nettó ajánlati ár (ár szempont) alapján versenyeznek
egymással.
6. A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős bírálóbizottság három tagját
az alábbiak szerint kéri fel a Képviselő-testület:
a. Közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező: Dr. jur. Glavanits Judit, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
b. Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Tóth Csaba
c. Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Nagyné Bognár Krisztina
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok
fenn nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.
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7. A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció
mellékletként csatolt szövegét, és felhatalmazza a polgármestert az eljárás tényleges
megindítására.
Kelt: Rábapatonán, 2017. november 23. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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