
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 18-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú   

projekt közbeszerzési eljárásáról tájékoztató 
 
Iktatószám: 910/2019.  Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
  
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet V/C. 6. pont 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: 
 
Határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 11-i rendkívüli ülésén 
tárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók 
Háza Komlón” c. projekthez biztosítandó fedezettel kapcsolatos napirendet. 
 
Az akkori előterjesztésben tájékoztatást adtunk arról, hogy folyamatban van a projekt 
kivitelezőjének kiválasztása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
jogi szempontú vizsgálata, és támogató tartalmú tanúsítvány kibocsátása esetén megköthetők 
a nyertes vállalkozókkal a szerződések. 
A testületi ülést követően 2019. július 16. napján a jogi vizsgálatot végző szervezet 
elektronikus úton megküldte a közbeszerzési eljárásra vonatkozó nem támogató tartalmú záró 
tanúsítványát (1. sz. melléklet). A tanúsítvány indoklása szerint az ellenőrző szervezet nem 
tartja elfogadhatónak, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszát követően 
az ajánlati felhívásban az előleg mértékét, 10 %-ról 30 %-ra emelte. Bár ezt jogszabály nem 
tiltja, álláspontjuk szerint ez a közbeszerzési dokumentum olyan mértékű módosulását jelenti, 
mely torzítja a versenyt és a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét sérti. 
 
Fentieken túl kifogásolták azt is, hogy két részajánlati körben jelentős műszaki tartalom 
csökkentésére került sor, az ajánlati felhívásban eredetileg meghirdetett műszaki tartalomhoz 
képest. 
Komló Város Önkormányzata, mint kedvezményezett és a közbeszerzési eljárásban 
ajánlatkérő célja az volt, hogy a pályázat tartalmát és céljait alapvetően megtartva – a 
támogatási szerződésben foglalt indikátor vállalások sérelme nélkül – olyan műszaki tartalom 
csökkentést valósítson meg, mely esélyt ad arra, hogy a projekt egyáltalán megvalósulhasson. 
 
A közbeszerzési eljárás első szakaszában beérkezett ajánlatok összege és a beruházási 
munkákra elszámolható, rendelkezésre álló támogatási összeg különbsége meghaladta a 450 
millió forintot. Az előleg mértékét pedig a tárgyalás során ajánlattevői javaslatra emeltük fel 
10 %-ról 30 %-ra, hogy a szerződéskötést követően a munkák mielőbb elindulhassanak, mivel 
a projekt a korábbi – tervezőre vonatkozó – közbeszerzési eljárás, a tervezés és az 
engedélyezési eljárások elhúzódása miatt jelentős csúszásban van. 
 
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály nemleges tanúsítványa alapján kivitelezői szerződés 
nem köthető, új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A közbeszerzési szakértőkkel 
egyeztetve egyszerűbb, tárgyalásos szakasz nélküli eljárást kezdeményezünk. 
Az ajánlati felhívást kell alapvetően átdolgozni, a kapcsolódó dokumentumok közül a 
szerződéstervezet kismértékben változik, a tervek, árazatlan költségvetések pedig nem 
változnak, azok a közbeszerzési szakértő rendelkezésére állnak. 
 
A lehető legrövidebb időn belül a módosított közbeszerzési dokumentumokat az ellenőrző 
szervezet felé előzetes jóváhagyásra megküldjük. Várhatóan október hónapban kerülhet sor a 
vállalkozói szerződések megkötésére. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a közreműködő 
szervezetként eljáró Magyar Államkincstárral. A projekt határidejének további módosítását 
szükség, esetén kezdeményezzük. 



 
 

A korábbi közbeszerzési eljárásban tett ajánlati összegeknek az új eljárásban bekövetkező 
változása esetén a szükséges forrás biztosításáról és a kiadások ütemezéséről szóló napirendet 
ismét a képviselő-testület elé terjesztjük.  
 
A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatban 
saját hatáskörben hozza meg döntését. A közbeszerzési eljárás eredménytelenné 
nyilvánításáról az érintett vállalkozásokat az Ekr. rendszeren keresztül ajánlatkérő tájékoztatni 
fogja.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja 
el!  
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról 
tájékoztató” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A Képviselő-testület a projekt beruházási részének megvalósítását végző kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót megismerte, az 
abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2) A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az új közbeszerzési eljárás mielőbbi 

elindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határid ő: 2019. augusztus 15. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásban 
adott ajánlati összegek változása esetén a szükséges többlet forrással és a projekt 
kiadásainak módosult ütemezésével kapcsolatos előterjesztést terjessze a képviselő-
testület elé.  
 
Határid ő: 2019. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
 

 
 
K o m l ó, 2019. július 17. 
 
 
         Polics József 
        polgármester 



 
 

1. sz. melléklet 

 



 
 



 
 

 


