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Tisztelt Képviselő-testület!
A beszerzés rövid ismertetése:
Rábapatona Község Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00010 azonosító számon
támogatásban részesült a település közlekedési hálózatának fejlesztése céljára. A Képviselő-testület a
22/2018.(III.28.) sz. KT-i határozatával megindította a közbeszerzési eljárást a településen megépítendő
kerékpárút építési beruházásának beszerzésére, melyet a Testület a 42/2018.(VII.25.) sz. KT-i
határozatával lezárt, az építési munkálatok kivitelezője a korábbiak során ismeretett előterjesztések
alapján a Colas Út Zrt lett.
A közbeszerzési eljárás elején több ajánlattevő jelezte, hogy a projektben szereplő alábbi
villamossági munkálatokat szakember és szakértelem híján nem tudja vállalni:
1. A Rábapatonai Katica Óvoda előtt építendő gyalogátkelőhely (zebra) közvilágításának
megtervezése, engedélyeztetése minden érintett közműszolgáltatóval és hatósággal, a
közvilágítás fizikai kiépítése
2. 3 db villanyoszlop
3. Tervezési feladatok az 1.-2. pont kapcsán
4. Villanyszerelési munkálatok
Az idő rövidsége és a sikeres megvalósítás érdekében a beszerzési eljárást nem a Képviselő-testület
indította meg, hanem saját hatáskörében a polgármester, tekintettel az építőipari kapacitások szűkös
rendelkezésére állásából származó anomáliákra és a megyére jellemző – különös tekintettel az építőipart
sújtó – munkaerőhiányra. A beszerzési eljárás során 3 ajánlattevőt hívtunk fel, betartva a közbeszerzési
értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra.
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Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 felkért ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlattevők:
- a LOLAND Elektro Kft. (székhelye: 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 19.),
- a SZI-NIZ-VILL Bt.. (székhelye: 9330 Kapuvár, Akácfa utca 51.) és a helyi vállalkozói kör
bevonásának elvét szem előtt tartva:
- a KI-VILL Bt (székhelye: 9142 Rábapatona, Arany J. u. 44.)
A KI-VILL Bt. székhelye: 9142 Rábapatona, Arany J. u. 44.) árajánlata az ajánlattételi felhívásban
szereplő formai és tartalmi követelményeknek nem felelt meg, időhiány miatt nem tudták vállalni a
munkát.
A két ajánlat bírálati szempontjai: a legkedvezőbb ár.
A mellékelt összegzésből megállapítható, hogy a LOLAND Elektro Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Az
eljárás nyertese a LOLAND Elektro Kft. (9090 Pannonhalma, Petőfi utca 19.) nettó: 3.804.184,- Ft
ajánlattéli áron. (Jelen előterjesztés melléklete az eljárás összegzése)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
…/2018 (IX.05.) sz. határozat
1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a polgármester a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződés megkötötte, a beszerzési eljárást saját hatáskörben megindította a kerékpárút
megvalósítása érdekében.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben
részletezett,a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak megfelelő döntést a „Rábapatonai
Kerékpáútépítés villamossági munkálatainak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban.
3. A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező ajánlati elemek:
LOLAND Elektro Kft. székhelye: 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 19., adószám: 23001772-208, 3.804.184.- HUF nettó ajánlati áron.

Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester
Határidő: Azonnal
Kelt: Rábapatonán, 2018. augusztus 29. napján
dr. Németh Balázs
jegyző

