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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
31/2021. (II.05.)  határozata 

 
a “Zápotározó építése és Súri patak mederrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi dokumentációjának módosításáról 
 

1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy 2020. november 4. 
napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, 
amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben a települési önkormányzat 
Képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 
 
2. 2021. január 28-án hozott határozattal elfogadásra került a zápotározó építése és a Súri 
patak mederrendezése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja. Az eljárás 
megindítását követően felmerült, hogy a kiküldött árazatlan költésgvetések adminisztrációs 
hiba folytán az alábbi hibáka, hiányosságokat tartalmazzák: 
 

1. A „ktsgvetes_kiv_terc.xls” elnevezésű árazatlan költségvetésnek az „1.3 Zsilipes 
bukós műtárgy” munkalapján az alábbiak kerültek módosításra: 

 
Tétel 

sorszáma 
Tételszám Tétel szövege Mennyiség Javított 

mennyiség Egység 

6. 14-008-
1.1 

Vákuumkutas 
berendezés 1300 
liter/perc teljesítményig, 
helyszínentartás 
(előirányzat) 

4 000 2 200 óra 

7. 14-008-
1.2 

Vákuumkutas 
berendezés 1300 
liter/perc teljesítményig, 
üzemelés (előirányzat) 

3 000 1 500 óra 

23. K 

Ideiglenes elzárás 
hornyának kialakítása, 
illetve az ideiglenes 
elzárás táblakészlet 
beszerzése, alumínium 
profilból, vízzáró zárást 
biztosító 
gumiprofilokkal 3,00 m 
széles szabad 

1 0 készlet 



nyílásmérethez, 3,00 m 
magasságig, kézi 
beemelést biztosító 
kerettel 

24. K 

Acélszerkezetek 
gyártása, beépítése, 
felületkezelés 
tüzihorganyzással 
létra: 161,2 kg 
korlátok: 639,5 kg 
fedlap: 46,2 kg 

847 923 kg 

 
2. Az „MT-Egyse ́gtétel_Bakonycsernye-árazatlan.xlsx” elnevezésű árazatlan 
költségvetés „unit 2007 (2” munkalapja kiegészítésre került egy „Díj egységár” és egy „Díj 
összesen” oszloppal („F” és „G”), illetve egy „Díj összesen” sorral (25.). 
 
3. Az „MT-Egyse ́gtétel_Bakonycsernye-árazatlan.xlsx” elnevezésű árazatlan 
költségvetés „anyag 2007 (2)” munkalapja kiegészítésre került egy „Anyag egységár” és egy 
„Anyag összesen” oszloppal („G” és „H”), illetve egy „Anyag összesen” sorral (16.). 

 
Így a dokumentáció módosítása szükséges. 
 
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban - az alábbi döntést hozom: 
 
 

1. A „ktsgvetes_kiv_terc.xls” elnevezésű árazatlan költségvetésnek az „1.3 Zsilipes 
bukós műtárgy” munkalapján az alábbiak kerültek módosításra: 
 

Tétel 
sorszáma Tételszám Tétel szövege Mennyiség Javított 

mennyiség Egység 

6. 14-008-
1.1 

Vákuumkutas 
berendezés 1300 
liter/perc teljesítményig, 
helyszínentartás 
(előirányzat) 

4 000 2 200 óra 

7. 14-008-
1.2 

Vákuumkutas 
berendezés 1300 
liter/perc teljesítményig, 
üzemelés (előirányzat) 

3 000 1 500 óra 

23. K 

Ideiglenes elzárás 
hornyának kialakítása, 
illetve az ideiglenes 
elzárás táblakészlet 
beszerzése, alumínium 
profilból, vízzáró zárást 
biztosító 
gumiprofilokkal 3,00 m 
széles szabad 
nyílásmérethez, 3,00 m 

1 0 készlet 



magasságig, kézi 
beemelést biztosító 
kerettel 

24. K 

Acélszerkezetek 
gyártása, beépítése, 
felületkezelés 
tüzihorganyzással 
létra: 161,2 kg 
korlátok: 639,5 kg 
fedlap: 46,2 kg 

847 923 kg 

 
2. Az „MT-Egyse ́gtétel_Bakonycsernye-árazatlan.xlsx” elnevezésű árazatlan 
költségvetés „unit 2007 (2” munkalapja kiegészítésre került egy „Díj egységár” és egy „Díj 
összesen” oszloppal („F” és „G”), illetve egy „Díj összesen” sorral (25.). 
 
3. Az „MT-Egyse ́gtétel_Bakonycsernye-árazatlan.xlsx” elnevezésű árazatlan 
költségvetés „anyag 2007 (2)” munkalapja kiegészítésre került egy „Anyag egységár” és egy 
„Anyag összesen” oszloppal („G” és „H”), illetve egy „Anyag összesen” sorral (16.). 
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