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ELŐTERJESZTÉS 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23. napján 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: A "Balatonszemes, szőlőhegyi bekötő út fejlesztése HRSZ 2613, 2711, 2712" című 

projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2021-ben pályázatot adott be a Külterületi helyi 

közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. A projektben 

Balatonszemes, szőlőhegyi bekötő út fejlesztése HRSZ 2613, 2711, 2712 külterületű út kerül 

felújításra. 

 

2022. január 4-én kelt levélben kapott az önkormányzat értesítést arról, hogy a projektet 

támogatásra érdemesre ítélték, és 106.920.711 Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg 

a fejlesztésre. A projekt azonosító száma: 3297715303 

 

A soron következő lépés, hogy lefolytassuk a kivitelező kiválasztásához szükséges 

közbeszerzési eljárást.  

 

A hatályos közbeszerzési szabályzatunk alapján a képviselő testület hatáskörébe a következők 

tartoznak: 

− közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés meghozatala 

− bírálóbizottsági tagok kijelölése 

− az eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása a hatályos közbeszerzési tervben nevezett módon, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alapján történik. A Kbt hatályos 

szövegezése szerint nyílt nemzeti eljárás lebonyolítására vagyunk kötelezettek. 

 

Az elkészült tervezői költségbecslés alapján az építési munka értéke nettó 88 620 740 Ft, 

melyről az ajánlattételi felhívásban tájékoztatni fogjuk az ajánlattevőket, ösztönözve őket arra, 

hogy az ajánlatot úgy állítsák össze, hogy a rendelkezésre álló forrásból a munka 

megvalósítható legyen. 
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A beérkezett ajánlatokat a kijelölt bíráló bizottság fogja értékelni. A bíráló bizottságban 

négyféle  szakértelemmel rendelkező személynek kell lenni, jogi, pénzügyi, közbeszerzési, és 

műszaki. 

 

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 

határozati javaslatokat fogadja el.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

…………/2022.(    .) számú Képviselő-testületi határozat 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú pályázat alapján megnyert "Balatonszemes, szőlőhegyi bekötő út 

fejlesztése HRSZ 2613, 2711, 2712" című projekthez kapcsolódó építési munkák 

kivitelezőjének kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. alapján 

indítja el a közbeszerzési eljárást. A Képviselő-testület megismerte a közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát és elfogadja azt. 

2. A Képviselő-testület az alábbi bíráló bizottsági tagokat jelöli ki: 

− jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy Dr. Varga Enikő 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

− pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy dr. Zádori Krisztián 

− műszaki szakértelemmel rendelkező személy Kadlicskó Krisztián 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére, valamint felkéri, 

hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról intézkedjen. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

Balatonszemes, 2022. június 22. 

 

            Németh Kornél Antalné 

       polgármester 

 

 

 


