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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. július 15-i nyilvános ülésére

Tárgy:  Ajánlattevők kiválasztása a „Magyar Falu - Önkormányzati tulajdonban 
lévő út-, hídépítés/felújítás” című pályázat megvalósítása céljából 

Előterjesztő:  Steierlein Imre polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Szentjakabfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” alprogramra benyújtott pályázata 
támogatást nyert.

Az elnyert támogatás 19.290.072 Ft, 100 % intenzitású, melyből Kút utcát teljes hosszban és 
Kenderföldi utcát az alsó bekötőnél újítjuk fel. 

A beszerzési szabályzat alapján a pályázati támogatásból megvalósuló projektek esetén az
ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket és a beszerzési eljárás bírálati szempontját a 
képviselő-testület határozza meg. A szabályzat szerint legalább három ajánlattevőtől kell az 
ajánlatot bekérni.

Javaslom a kivitelezői és műszaki ellenőri feladatok ellátására a három határozati javaslat 
szerinti gazdasági szereplőt megkeresni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Magyar Falu - Önkormányzati
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című 
pályázat kivitelezése céljából ajánlattételre kéri
fel az alábbi gazdasági szereplőket: 

1. Via Vomito Kft.
8200 Veszprém, Kádártai út 27.

2. DATI-SPED Kft.
8227 Felsőörs, Fenyves u. 37. 

3. Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.



A beszerzési eljárás bírálati szempontja a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében
járjon el.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

II.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Magyar Falu - Önkormányzati
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című 
pályázat megvalósítása céljából a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására ajánlattételre kéri fel 
az alábbi gazdasági szereplőket: 

1. Rákos József e.v.
8200 Veszprém, Festő u. 10. 

2. Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III/76.

3. Fördős Jenő ev. 
7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 11.

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében
járjon el.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

Szentantalfa, 2020. július 10.

Steierlein Imre
polgármester


