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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2019. január 30-ai ülésén a 6/2019.(I.30.) sz. KT-i határozatával
elhatározta, hogy beszerzési eljárást indít „a Rábapatonai Katica Óvoda teljes külső
hőszigetelése, festése” címmel, mely beruházás fedezete teljes egészében saját költségvetési
rendeletében biztosított forrás. (Az önkormányzat költségvetési rendeletében 10.000.000 Ft lett
elkülönítve előzetesen.)
A beszerzési eljárás megindult az Ajánlati felhívás kibocsátásával, mely szerint az
ajánlattevőnek arról kellett nyilatkozni, hogy milyen áron vállalja a Rábapatona Község
Önkormányzatának fenntartásában lévő Óvoda épülete teljes külső hőszigetelését és –
pontosítás után - a konyhai rész festését. A jelen előterjesztés tárgyát képező munkálatokhoz
szükséges anyagokat az Önkormányzat maga szerzi be a saját költségvetése terhére.
Az ajánlati felhívás három ajánlattevő részére – ebből 2 rábapatonai gazdálkodó
szervezet - került kiküldésre. A bírálati szempont az összességében legkedvezőbb ár, az
ajánlattételi határidő: 2019. február 18 (hétfő) 12.00 óra volt. A három ajánlattevő közül kettő
rendelkezett szabad ajánlattételi kapacitással.
Az ajánlati felhívásra az alábbi kettő érvényes árajánlat érkezett, a megadott határidőn belül:
1. Nagy Bertalan e. v. (9142 Rábapatona, Zrínyi u. 19, elektronikus úton és személyesen)
2. Magyar László e.v. (9113 Koroncó, Szent László út 34, elektronikus úton és személyesen)
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A beérkezett ajánlatokat az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint
először a beszerzési bíráló bizottság vizsgálta meg, mely érdemi vizsgálatát követően az alábbi
megállapításokat tette.
A bizottság megállapította, hogy mind a három ajánlattevő átvette az ajánlati felhívást. Kettő
ajánlat határidőben érkezett az ajánlati felhívásnak megfelelően került benyújtásra. A
beérkezett ajánlatok érvényesek voltak. A bíráló bizottság egyhangú döntéssel az alábbi
határozatot hozta:
1/2019. (II.20.) Rábapatona „a Rábapatonai Katica Óvoda kazánjainak cseréje” c.
beszerzési eljárás Bíráló Bizottsági Határozata:
1. A bíráló bizottság megállapítja, hogy Nagy Bertalan e.v. (9142 Rábapatona, Zrínyi u.
19.) ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 2 ajánlat közül az alábbi ajánlati
áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 4.251.000 Ft ellenében.
2. A második legkedvezőbb ajánlat Magyar László e.v. (9113 Koroncó, Szent László u
34.), ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 4.790.000 Ft ellenében.
3. A bíráló bizottság Rábapatona Község Önkormányzata Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottsága (mint szakterületén érintett véleményező bizottság) részére, valamint az
Önkormányzat Képviselő-testülete (mint döntésre jogosult szerv részére) azt javasolja,
hogy a pályázat nyertesének Nagy Bertalan e.v. (9142 Rábapatona, Zrínyi u. 19.)
ajánlatát minősítse, az 1. pontban részletezett ajánlati áron, a Rábapatonai Katica
Óvoda teljes külső hőszigetelése, konyhai rész festése feladatainak elvégzésére.
4. A második legkedvezőbb ajánlatnak pedig Magyar László e.v. (9113 Koroncó, Szent
L. u. 34.) ajánlatát minősítse a 2. pontban részletezett ajánlati áron.
5. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a pályázat nyertesének választott kivitelezővel
közösen határozzák meg a vállalkozási feladatok elvégzésének menetét.
A fentiek alapján került elkészítésre a részletes pályázati összegzés, melyet előterjesztésemhez
mellékelek.
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Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntési jogkörében eljárva
megállapítja, hogy a „Rábapatonai Katica Óvoda teljes külső hőszigetelése, konyhai
rész festése beszerzési eljárásban Nagy Bertalan e.v. (9142 Rábapatona, Zrínyi u. 19.)
ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat a beérkezett 2 ajánlat közül, az alábbi ajánlati
áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 4.251.000 Ft ellenében.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második legkedvezőbb ajánlat Magyar
László e.v. (9113 Koroncó, Szent L. u. 34.) ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Az ajánlatban foglalt feladatok ellátása bruttó 4.790.000 Ft ellenében.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás
eredményéről az érintetteket tájékoztassa, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést megkösse, és miden egyéb, szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
Felelős:

Molnár-Nagy Béla polgármester, dr. Németh Balázs jegyző
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Határidő:

2019. március 10. szerződés kötésre.

Kelt: Rábapatonán, 2019. február 20. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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