
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-019 email: polghiv@marcali.hu 

Sávoly Község Önkormányzatának                                      

         POLGÁRMESTERE 

      87320 Sávoly, Petőfi u. 14.          

          Telefon: 85/520-168                                        

 

Ügyiratszám: 799-25/2022                                                                                 4. számú előterjesztés 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. június 29-i soron kívüli nyílt ülésére 

 

Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése tárgyában kiírt pályázat tekintetében döntés az eljárás 

eredményéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sávoly Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 

fejlesztése - 2022 című pályázati kiíráson támogatásban részesült. A pályázat keretében a Sávoly, 

Kossuth utca 5. szám alatti, 149 hrsz-ú ingatlanon található Szedervirág Óvoda udvarán található 

játszóeszközök lecserélésére adtunk be támogatási kérelmet. A pályázaton Sávoly Község 

Önkormányzata 4.777.244.- Ft támogatásban részesült. A projektcélt 2022. szeptember 30-ig kell 

megvalósítani, de amennyiben bármilyen akadályozó tényező merül fel, 60 nap késedelem a támogatói 

okirat módosítása nélkül elfogadható. 

 

A beruházás megvalósítása érdekében 2022. június 15-én kisbeszerzési eljárás megindítását 

kezdeményeztük 3 cég felhívásával. 

 

A felhívásra 2 db ajánlat érkezett a következő ajánlattevőktől: 

 

ECOGARDEN Kft. (Budapest)       7.493.000.- Ft. (bruttó) 

JÁTSZÓTÉR 2006 Kft. (Bezi)     4.919.040.- Ft (bruttó)  

 

A pályázati felhívásra a végső beadási határidőn túl is érkezett 1 (egy) darab pályázat a Placcs Kft. (címe: 

7182 Závod, Székely utca 161.) részéről, amely érvénytelennek minősül. Az ajánlati egységár (bruttó) 

6.123.686.-Ft. volt. 
 

A benyújtott pályázatok vizsgálata megtörtént, hiánypótlásra, tisztázó kérdés feltevésére nem volt 

szükség. A kijelölt munkacsoport szakvéleményében az alábbi eredményt javasolja megállapítani: 

 

Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése 

Nyertes árajánlatot adó: JÁTSZÓTÉR 2006 KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

4.919.040.- Ft. 

 

A teljes beruházáshoz szükséges forrást a pályázaton elnyert támogatás nem fedi le. A műszaki ellenőri 

és a projekt kommunikációs költségek (összesen 158.254,- Ft) a kapott támogatás részei, így ezeken 

felül az óvodai játszóudvari eszközök beszerzésére 4.618.990 Ft. áll rendelkezésre. A hiányzó 300.050 

Ft-ot saját forrásból kell megfinanszírozni, amely összeget az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének egyéb dologi 

kiadások megnevezésű 23. sora terhére tudjuk biztosítani.  
 

A lefolytatott eljárás alapján javaslom, hogy a JÁTSZÓTÉR 2006 Kft. (Bezi) ajánlatát fogadja el a 

Tisztelt Képviselő-testület. Az ajánlat megfelel a Magyar Falu Program előírásainak. 
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A Pályázat megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult. 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a kijelölt munkacsoport javaslata alapján második 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cég a rendelkezésre álló pénzügyi keretre való tekintettel nem kerül 

kihirdetésre. 

 

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a Tisztelt Képviselő-testületnek a kijelölt munkacsoport 

szakvéleményét figyelembe véve kell meghoznia döntését. Jelen előterjesztés alatt a Tisztelt Képviselő-

testületnek tehát abban a kérdésben történő döntése szükséges, hogy hivatalosan megállapítsa 

(jóváhagyja) jelen eljárás eredményét.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a fentebb előadottak szerint, a kijelölt munkacsoport 

állásfoglalásának megfelelő döntést. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése 

tárgyában indított pályázati eljárásban – Sávoly Község Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, 

valamint a kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – az alábbi eredményt állapítja meg: 

 

Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése 

Nyertes ajánlatot adó: JÁTSZÓTÉR 2006 KFT. 

Ellenszolgáltatás összege 

(bruttó): 

4.919.040.- Ft. 

 

A nyertes ajánlatot adóval történő szerződéskötéshez szükséges 300.050 Ft saját forrást a Képviselő-

testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelet 

2. mellékletének egyéb dologi kiadások megnevezésű 23. sora terhére biztosítja. 
 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Képviselő-testület a kijelölt munkacsoport javaslatára 

második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott céget a rendelkezésre álló pénzügyi keretre való tekintettel 

nem hirdet. 

 

A nyertes ajánlattevővel Sávoly Község Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott tervezett 

időpontban.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eredmény közléséről és a szerződés 

megkötéséről. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Marcali, 2022. június 28. 

 

        Schuller Tibor s.k. 

            polgármester 

 


