
Előterjesztés

Tárgy: Többletforrás igény benyújtása TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 és TOP-3.1.1- 
16-BS1-2017-00009 projektek vonatkozásában

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2021. július 28. napján közbeszerzési eljárást 
indított “Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése l-IL ütem” tárgyban. Az ajánlattételi 
határidő 2021. szeptember 17.14:00 óra volt, amely időpontig az öt ajánlati rész 
tekintetében összesen 17 ajánlat érkezett.

A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot az alábbi cégek tették:
1. rész Parkolók építése: IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) 

ajánlati ára 187.237.521,- Ft, azaz bruttó 237.791.652,- Ft
2. rész Bajcsy u-i, Vásárhelyi és Szarvasi úti kerékpárút felújítása: IP TENDER 

Kft. (5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.) ajánlati ára 90.515.338,- Ft, azaz 
bruttó 114.954.479,- Ft

3. rész Gyopárosi kerékpárút építése: IP TENDER Kft. (5630 Békés, Széchenyi 
tér 8. fszt. 2.) ajánlati ára 322.576.456,- Ft, azaz bruttó 409.672.099,- Ft

4. rész Közvilágítás kiépítése a Gyopárosi kerékpárúihoz: DÉLVILL Kft. (5600 
Békéscsaba, Bocskai u. 29.) ajánlati ára 24.752.640,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
31.435.853,- Ft

5. rész Kerékpárosnyom létesítése: DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) 
ajánlati ára 4.824.922,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 6.127.651,- Ft

A benyújtott két projekt összevont összköltsége: 100% támogatási intenzitás 
figyelembe vételével bruttó 698.752.821,- Ft, melyből az építési beruházás 
megvalósítására (terület-előkészítéssel együtt) 482.058.731,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
612.214.588,- Ft áll rendelkezésre.

A közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzésként került megindításra, melynek 
értelmében az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződések 
hatályba lépésének feltétele az Önkormányzat által benyújtott többlettámogatási 
igények Támogató általi pozitív elbírálása, valamint az erről szóló hivatalos értesítés 
Önkormányzat általi kézhez vétele, a többlettámogatás beemeléséről szóló 
Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése.

A megadott részletes árajánlatok alapján többletforrás igény benyújtása szükséges 
az alábbiak szerint:
Feladat megnevezése Pályázatokból 

rendelkezésre 
áll 

nettó HUF

Ajánlat 
nettó HUF

Többletforrás 
igény 

nettó HUF

nyertes 
ajánlattevő

1. Parkolók létesítése 180.553.757,- 187.237.521,- 6.683.764,- IP TENDER Kft.
2. Bajcsy, Vásárhelyi, 
Szarvasi kerékpárutak
felújítása

72.052.011,- 90.515.338,- 18.463.327,- IP TENDER Kft.

3. Gyopárosi kerékpárút 
építése

207.896.568,- 322.576.456,- 114.679.888,- IP TENDER Kft.

4. Közvilágítás kiépítése 
Gyopárosi kerékpárút

20.060.195,- 24.752.640,- 4.692.445,- DÉLVILL Kft.
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5. Kerékpárosnyom létesítés 1.496.200,- 4.824.922,- 3.328.722,- DÉLÚT KFt.
Összesen (nettó HUF) 482.058.731,- 629.906.877,- 147.848.146,-
Összesen (bruttó HUF) 612.214.588,- 799 981 734,- 187.767.145,-

A beérkezett ajánlatok figyelembe vételével a 17/2017. (II. 1.) Korm. r. alapján a 
jelenlegi költségvetések kivitelezésre jutó költség ke rétének figyelembe vétele mellett 
nettó 147.848.146,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 187.767.145,- Ft többlettámogatási igény 
(az eredetileg elnyert támogatás 26,87%-a) benyújtása válik szükségessé.

A többlettámogatási igénylés benyújtására az egyes pályázatok költségvetéseinek 
rendezését és a keletkezett belső megtakarítások átcsoportosítását követően, a 
többletigények projektekre történő megbontását követően kerülhet sor. Ennek során 
a többletforrás igények összegei változhatnak az egyes projektek esetében, amely a 
benyújtandó többlettámogatási igények kidolgozása során kerül véglegesítésre.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására 
és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testűlete

1. dönt arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú 
„Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem” tárgyú és 
a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 azonosító számú „Orosháza Város 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem” tárgyú projektek építési 
beruházás kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve 
alapján szükséges nettó 147.848.146,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 187.767.145,- Ft 
összegű többlettámogatási igényt (az eredetileg elnyert támogatás 26,87%-a) 
nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (11.1)
Kormányrendelet alapján.

2. felkéri a Projektmenedzsment szervezetet a szükséges eljárásrendi feladatok 
elvégzésére, azaz a projektek költségvetésének rendezésére ezzel egy 
időben a többletforrás igények előkészítésére, továbbá a Támogató részére 
történő benyújtásban való eljárásrendi közreműködésre.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester 
benyújtásáért, valamint a 
dokumentumok aláírásáért, 

a többletforrás igénylés 
szerződések és egyéb

Orosháza, 2022. március 03.

alpolgármester
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