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Nemeskolta Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
többségi véleményének kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT
hozom:
1./ Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009. azonosító számú „Közösségi Ház energetikai korszerűsítése
Nemeskoltán” elnevezésű projektben a teljes kivitelezési munkálatokra vonatkozó beszerzési
eljárásban benyújtott 3 db árajánlatot érvényesnek, a beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítom.
2./ Elfogadom a Vasi Opus Kft-vel (9700 Szombathely, Söptei út 75.; adószám: 11947990-2-18;
képviseli: Horváth Róbert ügyvezető) által adott, az 1. pontban írt teljes kivitelezési munkálatokra
vonatkozó bruttó 40.212.686 Ft összegű árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a
Vasi Opus Kft-t vel (9700 Szombathely, Söptei út 75.; adószám: 11947990-2-18; képviseli: Horváth
Róbert ügyvezető) nyilvánítom, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételek alapján adta meg árajánlatát és a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A nyertes pályázóval a hatályba léptető záradékkal ellátott – az ajánlattételi felhívás mellékletét
képező szerződéstervezet szerinti formában és tartalommal – a kivitelezési szerződést aláírom.
4./ Az 1. pontban írt kivitelezés bruttó 33.092.750,- Ft összegű fedezetét az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009. azonosító
számú projektben elszámolható keret terhére biztosítom azzal, hogy Nemeskolta Község
Önkormányzata nevében kezdeményezem a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00009 azonosító számú
pályázat hatályos támogatási szerződésének módosítását, hogy a projekt keretén belül kizárólag a
műszaki ellenőri szolgáltatás díja, valamint a kivitelezés költségei kerüljenek elszámolásra, míg az
előkészítés költségeit, a kötelező nyilvánosság biztosításának díját nem kívánja elszámolni a projekt
keretén belül, azt önerőből, a projekten kívül megvalósítja.
5./ Az 1. pontban írt kivitelezés bruttó 2.130.000,- Ft összegű fedezetét, mint saját erőt, az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben az általános tartalék
terhére biztosítom.
6./ Nemeskolta Község Önkormányzata a beszerzési eljárás során a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő Vasi Opus Kft.-vel (9700 Szombathely, Söptei út 75., Adószám:
11947990-2-18) megkötött, hatályba léptető záradékkal ellátott kivitelezési szerződés alapján
benyújtja az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerinti többlet támogatási igényét
4.989.936,- Ft összegű támogatási igénnyel.
7./ Nemeskolta Község Önkormányzata a műszaki tartalom változásra támogatási szerződés
módosítási igényt nyújt be a többlet támogatási igénnyel párhuzamosan.

építési beruházás tárgyában a vonatkozásában mint legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés
megkötését elrendelem, a szerződést aláírom, a pénzügyi ellenjegyzésre felkérem a Sorkifaludi
Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézőjét.
2./ Az 1. pontban körülírt projekt építési beruházására ajánlattevő által meghatározott vállalási ár
összegéből:
a) bruttó 33.092.750 Ft összeget a projektben elszámolható keret terhére biztosítom,
b) bruttó 2.130.000 Ft összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítom,
c) bruttó 4.989.936 Ft összeg vonatkozásában elrendelem töblettámogatással kapcsolatos
kérelem azonnali benyújtását a Vas Megyei Önkormányzat felé azzal, hogy a kérelem
előkészítésére felhatalmazom Babos Eszter pályázati tanácsadót, akit egyebekben a
szükséges intézkedések megtételére felkérek és ennek felelőseként megjelölök a hivatal
egyidejű és folyamatos tájékoztatása mellett.
3./ Elrendelem, hogy az 1. pontban körülírt kivitelezési munkák ellátása vonatkozásában a nyertes
ajánlattevővel a 2.c) pontban meghatározott munkanemek elvégeztetésére kizárólag a
többlettámogatási kérelem jóváhagyását és a Támogatási Szerződés módosításának hatálybalépését
követően kerülhet sor.
Felelős:
polgármester,
Vas Megyei Önkormányzat tárgyban illetékes pályázati tanácsadója, Babos Eszter
Udvardi Zsófia pénzügyi ügyintéző
Határidő:
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egyebekben folyamatos szerződés szerint
Farkas Imre
polgármester s.k.

