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Tisztelt Képviselı-testület!

Velem községnek 2008. év során a legjelentısebb fejlesztési terve a Jókai utca szilárd burkolatúvá tétele.
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács /a továbbiakban: Tanács/ által, 2008. áprilisában kiírt
HÖF CÉDE pályázata alapján elnyerhetı maximális támogatás 20 mFt, és a 482 m hosszúságú Jókai utca
teljes hosszban történı kiépítésének költsége 53-56 mFt, ezért a Képviselı-testület kénytelen volt az
útfejlesztési projektet megbontani, és a támogatási kérelmet ennek megfelelıen benyújtani.
A Jókai utca 240 m-es szakaszának kiépítésének költsége 26.741.904,- Ft, melybıl az önkormányzati
önrész 10.696.761,- Ft.
A Tanács 2008. július 15-ei ülésén pályázatunkat támogatásra érdemesnek tartotta, az igényelt támogatási
összeget teljes egészében megítélte.
A pályázati önrész kiegészítése érdekében az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Vas Megyei
Önkormányzathoz. A Vas Megyei Önkormányzat a támogatási kérelmet elfogadta és a beruházást 5 mFt-al
támogatta.
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. évi költségvetésében nem tervezett felújítási,
illetve beruházási elıirányzatot, de a beruházás megvalósítására 7.819.000,- Ft céltartalék biztosít fedezetet.

A beruházás becsült értéke meghaladja a az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, ezért
szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, melynek alapvetı szabályait a közbeszerzésekrıl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény /a továbbiakban: Kbt./ határozza meg.
A Közbeszerzés
o
meghatározott személyi kör /állami szféra: minisztériumok, költségvetési szervek, önkormányzatok
egyes nevesített állami szervek: MNB, MTI, MFB, ÁPV Rt., ORTT, illetve közszolgáltatók víz-,
áram-, gáz- és hıszolgáltatók, közlekedési közszolgáltatók, posta/ által,
o
meghatározott értékhatárt meghaladó – a beszerzések becsült értéke alapján lehet: közösségi,
nemzeti és egyszerő közbeszerzési eljárás,
o
meghatározott tárgyú /építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás, építési koncesszió, szolgáltatási
koncesszió/,
visszterhes szerzıdés megkötésére irányuló eljárás.

A közbeszerzések köre tartalmazza mindazon áru-, termék-, szolgáltatás-beszerzéseket, melyeket állami
intézmények részben, vagy egészben az államháztartásból finanszíroznak feladataik ellátása céljából.
A közbeszerzési eljárásnak biztosítani kell a nyilvánosság, az esélyegyenlıség, versenytisztaság
követelményét.
A közbeszerzések becsült értéke szerinti osztályozás /közösségi, nemzeti, egyszerő közbeszerzés/ nem csak
értékben, hanem szabályainak összetettségében, az egyes eljárásokra vonatkozó határidıkben, a kivételi
körben valamint a beszerzési tárgyakban is különbözik.
Tekintettel arra, hogy az építési munkák kivitelezésének nettó összege nem éri el a nettó 45 millió forintot,
ezért az egybeszámítási kötelezettség figyelembevételével került kiválasztásra a Kbt. 299. § (1) bekezdés
b./ pontjában meghatározott egyszerő közbeszerzési eljárás, mely során az ajánlatkérı legalább 3
ajánlattevınek köteles egyidejőleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. Az egyeztetéseket követıen az
Önkormányzat az alábbi cégektıl kíván ajánlatot bekérni:
1.
GEOMÉ Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 27/b.
2.
Magyar Aszfalt Kft. 9700 Szombathely, Vépi u. 27/b.
3.
Litor Kft. 9700 Szombathely, Nádasdy u. 16.

Jelen elıterjesztéshez a képviselık teljes körő tájékoztatása érdekében az alábbi mellékleteket csatolom:
1.
2008. évi közbeszerzési terv
2.
Ajánlattételi felhívás
3.
Ajánlattevıi adatlap
4.
Vállalkozói nyilatkozatok
5.
Vállalkozói szerzıdés-minta

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a mellékelt ajánlattételi felhívásban foglaltakat megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
1.

2.

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Velem, Jókai utca út,
járda, csapadék csatorna építés kivitelezéséhez, a kiírt ajánlattételi felhívást
megtárgyalta és az elıterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy az ajánlattételi
felhívás közvetlen megküldésérıl – a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 299. § (1) bekezdés b./ pontja alapján– az alábbi cégek
részére gondoskodjon:
o
Geomé Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 27/b.
o
Magyar Aszfalt Kft. 9700 Szombathely, Vépi u. 27/b.
o
Litor Kft. 9700 Szombathely, Nádasdy u. 16.
Felelıs:
Határidı:

Horváth Miklós polgármester
2008. július 28.

A szavazás módja: nyílt szavazás, a határozathozatalhoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület egyszerő többségő /a jelenlévı
települési képviselık több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2008. július 24.
/: Horváth Miklós :/
polgármester
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