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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Emberi Erőforrások Minisztériumába (EMMI) benyújtott EFOP-2.4.2.-17-2017-
00005 azonosító számú, „Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű 
pályázata támogatásban részesült. A támogatói okirat 2018. április 14-én hatályba lépett és május 14-én a 
támogatási összeg 100%-ának megfelelő előleg is folyósításra került. A teljes támogatási összegből az építési 
kivitelezés várhatóan nettó 21 millió Ft alatt lesz, amely beszerzés önmagában nem lenne közbeszerzés köteles, 
viszont a közbeszerzésről szóló törvény részekre bontási tilalmának nem egyértelmű megfogalmazása miatt 
mégis célszerű KBT eljárást lebonyolítani, ezért közbeszerzési szakértő bevonása válik szükségessé. 

A pályázat benyújtásakor nem került beállításra közbeszerzési eljárással kapcsolatos költség, de az EMMI 
tájékoztatása alapján lehetséges az átcsoportosítás. A pályázat elbírálási idejének jelentős elhúzódása, 
ugyanakkor a kivitelezés befejezésére előírt határidő változatlansága miatt a pályázatban beállított projekt 
menedzsment személyi jellegű ráfordítást a lerövidült időszak miatt nem fogjuk tudni teljes egészében 
elszámolni, ezért innen átcsoportosítható a közbeszerzési eljárás költsége. A közbeszerzési eljárás projekten 
történő elszámolása ugyanakkor csak akkor válik lehetővé, ha az ez irányú módosítási kérelmünk elfogadásra 
kerül. A támogatói okiratban a projekt fizikai befejezésére előírt 2018. október 31-i határidő miatt viszont már 
mielőbb el kell indítani a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, ezért a közbeszerzési 
szakértő költséget ideiglenesen, visszapótlási kötelezettség terhe mellett, előzetesen finanszírozni szükséges. 

A rövid határidő miatt a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság határozata értelmében 2017. május 23-i 
ajánlattételi határidővel elindítottuk a közbeszerzési szakértő kiválasztására vonatkozó feltételes beszerzési 
eljárást. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre mindhárom ajánlatadásra felkért vállalkozó benyújtotta 
érvényes ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a Dunaber Kft. nyújtotta be 350 000,- Ft + áfa, azaz bruttó 
444 500, Ft összeggel.  A közbeszerzési szakértő díjának költségét az „önkormányzat egyéb szolgáltatási 
előirányzat keret” terhére javaslom biztosítani. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta az „EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási 
körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő 
költségének megelőlegezése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. 
utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő költséget Komló Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetési rendelet „önkormányzat egyéb szolgáltatási előirányzat keret” terhére legfeljebb 
444 500,- Ft összeget biztosít. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a fenti előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A módosítási igény támogató részéről történő 
elfogadását követően a bruttó 444 500,- Ft visszapótlásáról gondoskodni kell. 
 
Határid ő: 2018.06.30. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület illetékes bizottsága 
határozatát követően az EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú „Lakhatási körülmények 
javítása Komlón a Kazinczy F. utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő beszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződést megkösse. 

Határid ő:  2018.05.31. 

Felelős:  Polics József polgármester 

Komló, 2018. május 23. 

       Polics József 
           polgármester 

 


