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A tárgyalandó témakör tárgya: 
6000 tonna vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő kiválasztása 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 2015. nyarán 6300 tonna vasúti töltéskövet vásárolt a településen történő útépítés-
hez való alapanyagnak. Próbaként a József Attila utca egy szakaszán a követ kipróbálva arra a meg-
állapításra jutottunk, hogy a maradék 6000 t töltéskövet annak érdekében, hogy megfelelő minőségű, 
az épülő utakba beépíthető legyen, át kell rostálni. Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszer-
zési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzata alapján, tekintettel arra, hogy a 
megvalósítás becsült költsége 5.000.000 Ft, a szabályzat hatálya alá tartozó beszerzési eljárást kell 
lefolytatni. A beszerzési eljárást a szabályzatnak megfelelően lefolytattuk. A szabályzat 7. § (1) be-
kezdés b) pontja szerint az 2 000 000 forint felett és a mindenkori közbeszerzési értékhatár közötti 
ajánlatokról a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A szabályzatban foglal-
tak alapján a Polgármester lebonyolíttatta a beszerzési eljárást, a Közbeszerzési Bizottság 2016. ja-
nuár 11-én az ajánlatokat felbontotta és a következőket állapította meg: 

1. Őrbottyán Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága megállapította, hogy az ajánlatok zárt, 
sértetlen borítékban érkeztek az ajánlattételi határidőn belül az Önkormányzathoz. 

2. A Bírálóbizottság megállapította, hogy 2 ajánlat érkezett az ajánlattételi határidőn belül. 

a) Green Collect Kft. 1073 Budapest, Erzsébet körút 50. 

b) Fót- Gép Kft. 2151 Fót, Március 15. utca 4. 

3. A Bírálóbizottság egyhangúan (négy igen szavazattal) megállapította, hogy mind a két ajánlat 
érvényes, érvénytelen ajánlat nincs. 

4. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlatok szerinti vállalási ár:  

 Green Collect Kft. ajánlata: bruttó 10.007.600 Ft 

 Fót-Gép Kft. ajánlata: bruttó 4.572.000 Ft  

5. Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás szerint az ajánlat értékelése kizárólag a vállalási ár 
alapján történik, a Bírálóbizottság megállapította, hogy legjobb ajánlatot a Fót- Gép Kft. (2151 Fót, 
Március 15. utca 4.) pályázó tette, bruttó 4.572.000 Ft értékben.  

6. A Bírálóbizottság egyhangú (négy igen szavazattal) úgy döntött, hogy a beszerzési szabályzat 7. 
§ (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Fót- Gép Kft. bruttó 4.572.000 Ft értékű ajánlatát java-
solja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön az ajánlatról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rend-
jéről szóló szabályzata 

- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a fedezetet biztosítani kell. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE : 

6. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2016. (I. 27.) határozata 6000 tonn a 
vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő kiválasztásával kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „6000 tonna vasúti töltéskő 
kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása” tárgyában elfogadja a Közbeszerzési Bírálóbizott-
ság javaslatát és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére a Fót-Gép Kft-
vel (2151 Fót, Március 15. utca 4.) bruttó 4.572.000 Ft értékben. 

Őrbottyán, 2016. január 12. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 25/2016. (I. 27.) határozata 6000 ton na 
vasúti töltésk ő kétlépcs ős osztályozására kivitelez ő kiválasztásával kapcsolatban 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „6000 tonna vasúti töltéskő 
kétlépcsős osztályozására kivitelező kiválasztása” tárgyában elfogadja a Közbeszerzési Bírálóbizott-
ság javaslatát és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére a Fót-Gép Kft-
vel (2151 Fót, Március 15. utca 4.) bruttó 4.572.000 Ft értékben. 

 

 

 


