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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2022. június 24-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Döntés a „Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje” 
tárgyú közbeszerzési eljárás során szükségessé vált fedezet 
kiegészítésről 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Bakos Gáborné megbízott irodavezető 
 Horváthné Kruchió Edina ügyintéző  
  
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 20-án megtartott 
rendkívüli nyilvános ülésén a 124/2021. (IX.20.) számú Kt. határozattal döntött az EFOP-1.5.2-
16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” c. 
projekthez kapcsolódó, a Malom-tó alsó részén leszerelt fahidat érintő – a projekt támogatási 
forrásainak terhére nem elszámolható – felújítási munkák megvalósításáról, valamint ezen 
munkák forrásaként bruttó 8.500.000,- Ft keretösszeg biztosításáról. 
 
Tapolca Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd 
szerkezetének cseréje” tárgyban 2022. május 4. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti, nemzeti eljárásrendbe tartozó nyílt 
eljárást indított.  
 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 2 db ajánlat érkezett az 
alábbiak szerint: 
 

1. Ajánlattevő neve: KÉT TARBUZA Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 8788 Zalaszentlászló Rákóczi utca 27. 
Nettó ajánlati ár /HUF/: 9 040 400 

 
2. Ajánlattevő neve: KRÁTERTEAM Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 8372 Cserszegtomaj Iskola utca 88. 
Nettó ajánlati ár /HUF/: 9 952 000 

 



Az ajánlatok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy mindkét ajánlat tartalmaz 
hiányosságokat, ezért az ajánlattevők részére hiánypótlási felhívás került kiküldésre, melyet az 
ajánlattevők a határidő lejártáig teljesítettek. A KÉT TARBUZA Kft. ajánlata érvénytelen lett. 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárásban egyetlen érvényes ajánlat 
értékelhető, melyet a KRÁTERTEAM Kft. nyújtott be. Megállapítható továbbá, hogy az 
egyetlen érvényes ajánlat szerinti nettó ajánlati ár 9 952 000,- Ft (bruttó 12 639 040,- Ft), 
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlati ár és az anyagi fedezet 
közötti különbözet bruttó összege: 4 139 040,- Ft. 
 
Amennyiben az ajánlatkérő nem tudja biztosítani a KRÁTERTEAM Kft. ajánlattevő által 
megajánlott összeg és a rendelkezésre álló anyagi fedezet közötti különbözet fedezetéül 
szolgáló pénzügyi forrást, úgy a döntéshozó a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja értelmében 
eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.  
Amennyiben az ajánlatkérő a bruttó 4 139 040,- Ft összegű különbözet anyagi fedezetét 
biztosítani tudja, úgy a döntéshozó eredményesen lefolytathatja az eljárást azzal, hogy a 
KRÁTERTEAM Kft. ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek és a vállalkozási szerződést 
– az általa megajánlott összeggel – vele köti meg. 
 
Tapolca Város Önkormányzata 161/2020. (XII.23.) számú Kt. határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzata 1.3 pontja értelmében az uniós értékhatár alatti becsült értékű 
beszerzések esetében – az eljárást lezáró döntés tekintetében – a polgármester a döntéshozó. 
Azonban az esetlegesen szükségessé váló fedezet kiegészítésről a Képviselő-testület dönt. 
 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás, azaz a tavalyi év során 
leszerelt fahíd tartószerkezetének cseréje szükségszerű ahhoz, hogy a fahíd felépítménye 
visszahelyezhető és ezáltal az Alsó Malom-tó felett a fahíd újra járható legyen, valamint arra, 
hogy az építőipari piaci árak csökkenése a közeljövőben nem várható, javaslom az anyagi 
fedezet KRÁTERTEAM Kft. ajánlati árának megfelelő összegű megemelését a közbeszerzési 
eljárás eredményes lefolytatása érdekében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása 
érdekében biztosítja az egyetlen érvényes ajánlatot 
benyújtó KRÁTERTEAM Építő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság által megajánlott árnak megfelelő 
többletforrást, azaz kötelezettséget vállal a tárgyi 
közbeszerzési eljáráshoz biztosított bruttó 8 500 000,- Ft 
összegű anyagi fedezet bruttó 4 139 040,- Ft-tal történő 
megemelésére. 
 



A többletforrás fedezete a Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 
10. melléklet K513 jogcím I. Tartalékok/ 1 Általános 
tartalék előirányzat.  

 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
 
 
Tapolca, 2022. június 15. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
  
 


