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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2013. (VIII. 01.) számú 
határozatával az EMVA: a falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint, – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, 
bővítése” projekt címmel – a 1554263479 iratazonosító számú nyertes pályázati 
határozatban támogatott projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást 
megindító ajánlati felhívást elfogadta. 

A képviselő-testület, a 68/2013. (VII. 11.) számú határozatában foglaltakat 
megerősítve, felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges 
további intézkedéseket megtegye, valamint a Kbt. 122/A. §-a szerint – a szerződés 
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni 
képes – legalább három gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban, az 
ajánlattételi felhívást küldje meg. 

A felhatalmazás alapján a következő vállalkozásoknak küldtük meg az ajánlati 
felhívást: Iroda Mindenkinek Kft. (9900 Körmend, Akác utca 10/A.); "Ati-Bau 
8414" Kft.(8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.); Sági Kft. (8413 Eplény, Kankalin 
utca 5.) és KHARISZ Kft. (8200 Veszprém, Kenderike utca 4.). 

Az ajánlattételi határidőre, 2013. augusztus 21-én 10 óráig, két érvényes ajánlat 
érkezett. A beérkezés és bontás sorrendjében a Kharisz Kft. ajánlata 27 853 984 Ft + 
áfa, az "Ati-Bau 8414" Kft. ajánlata pedig 19 243 279 Ft + áfa volt. 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottság tagjait, a 
Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően, a Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai közül kértem fel. 

A Bíráló Bizottság értékelése alapján (1. melléklet), a nyertes ajánlattevőnek 
javasolom a "Ati-Bau 8414" Kft. (8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.) kihirdetni. 

Tekintettel arra, hogy a második, egyébként érvényes ajánlattevői vállalási díj 
jelentősebben meghaladja a becsült beruházási költségeket, ezért nem javasolom a 2. 
legalacsonyabb ajánlattevő kihirdetését. 

Továbbá javasolom a képviselő-testületnek, hogy a pályázathoz már korábban kért 
érvényes ajánlatok alapján, a legalacsonyabb ajánlattevőt, a KATARCH Bt-t (Péczi 
János 8420 Zirc, Kálvária u. 17.) kérjük fel a műszaki ellenőrzési munkák 
elvégzésére, a 225 000 Ft +áfa ajánlati áron. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2013. augusztus 29. 
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

Az „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt 
közbeszerzési eljárásának eredményéről 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés az 
„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” című projekt közbeszerzési 
eljárásának eredményéről című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, „Eplényi temető és 

ravatalozó felújítása, bővítése” tárgyú építési beruházás kivitelezésére, a Kbt. 
122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívására benyújtott ajánlatok 
bontását és értékelését követően, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a beérkezett 
mindkét ajánlatot érvényesnek, az eljárást pedig eredményesnek nyilvánítja.  
 

2. A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, a legalacsonyabb ajánlat 
alapján az „Ati-Bau 8414 Kft.” (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 8.) ajánlattevőt 
19 243 279,- Ft +áfa ajánlati árral. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, 

az „Ati-Bau 8414” Kft-vel az előterjesztés 2. melléklete szerinti vállalkozási 
szerződést megkösse. 
 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására, a legalacsonyabb ajánlattevővel, a KATARCH Bt-vel 
(Péczi János műszaki ellenőr 8420 Zirc, Kálvária u. 17.) a megállapodást 
225 000,- Ft + áfa összeggel megkösse. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. és 4. pontokban: 2013. szeptember 10. 
  
     
Eplény, 2013. augusztus 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


