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Tárgy: „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának
bővítése” című pályázathoz többletforrás biztosítása
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Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” című KDOP-2009-5.2.2/B kódszámú pályázati felhívásra
2009. december 1-én benyújtotta „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázatát.

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. november 11.-én érkezett értesítése alapján - a már
egyszer elutasított és megfellebbezett - pályázatunkat, a Regionális Operatív
Programok Irányító Hatóság vezetője 87.615.325,-Ft csökkentett összköltséggel,
78.853.792,-Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási
Szerződés megkötésére 2011. január 7. napján került sor.

A támogatási szerződés megkötését követően szerződést kötöttünk közbeszerzési
szakértővel, aki az ajánlati felhívás előkészítésében is részt vett. A műszaki
dokumentáció összeállítását követően 2011. március 2-án ajánlattételi felhívást
tettünk közzé. Az ajánlattételi felhívás a Kbt. VI. fejezet 251.§ (2) bekezdése alapján
közvetlenül került megküldésre ajánlattevőknek. A megküldött anyag alapján
Ajánlattevők kérdéseket tettek fel a műszaki tartalomra vonatkozóan, melyek alapján
kiderült, hogy kifogásolható az előkészítés, konszignációk hiányoznak, melyeket
pótolni nem lehet. Az ajánlattevőknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívást
2011. március 22.-én a Kbt. 76.§ (3) bekezdése alapján visszavontuk.

2011. május 4-én ismételten ajánlattételi felhívás került megküldésre közvetlenül
Ajánlattevők részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat került
benyújtásra. Az eljárás a Kbt. 92.§ c.) pontja alapján eredménytelen volt, tekintettel
arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevő nem tett az



ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Az
ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás mértéke nettó 60.120.112,-Ft, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevő ajánlata, nettó 93.994.552,-Ft.

A megkötött Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai megvalósulásának
tervezett határideje 2011. szeptember 30.

A közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatására van szükség haladéktalanul. A
beruházás megkezdése abból a szempontból is elengedhetetlen, hogy a bölcsődei
szolgáltatást zavartalanul tudja az önkormányzat nyújtani. A kivitelezésre tervezett 6
hét a nyári szabadságolások idejére lett ütemezve annak érdekében, hogy a
következő szorgalmi időszak előtt befejeződjön, továbbá a munkálatokat a kedvező
időjárási körülmények is gyorsítanák. A tervezőkkel folytatott egyeztetések alapján a
műszaki tartalom további módosítását követően új eljárást írunk ki, de az bizonyosan
állítható, hogy az eredeti költségvetésből az építési beruházás nem valósítható meg.

Fentiekre tekintettel, a közbeszerzés során kialakult magas kivitelezési költséghez
szükséges, hogy - a pályázatban nem elszámolható további 20.000.000,-Ft - kiegészítő
forrást a Képviselő-testület biztosítson. A többlet, így fedezetet nyújthat a
megvalósításra és nem veszítjük el a 60 millió forint támogatást sem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja,
hogy a megvalósítandó KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011. számú,
„A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bővítése” című projekt megvalósítása
érdekében 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű
önkormányzati többlet forrást biztosít előzetes kötelezettség
vállalással a Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011.
(II.15.) Kt. rendelet 7. sz. melléklet, 22. Címen szereplő
zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény
terhére.
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