ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. június 29-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2022. június 29.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente projektmenedzser
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
„Őrbottyán Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” című beszerzési eljárás eredményének megállapításáról, valamint Őrbottyán Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésének megkezdéséről
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések tárgyú pályázati felhíváson a
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00008 azonosító számú pályázatával a 2022. március 29-én kelt
támogatási döntés értelmében 297.180.559 Ft támogatásban részesült a „Multifunkciós közösségi
és sportközpont kialakítása Őrbottyán Városában” című beruházás megvalósítására.
A támogatási szerződésben előírásra került, hogy a városi jogállású települések esetében igazolni
kell, hogy a támogatott tevékenység illeszkedik a település integrált településfejlesztési stratégiájához (továbbiakban ITS). Őrbottyán Város Önkormányzata nem rendelkezik ITS-sel, ezért a pályázat megvalósításához új ITS-t kell készíttetni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
Az ITS-t készítő településtervező kiválasztása érdekében Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (X.26.) sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzatának megfelelően beszerzési eljárás került lefolytatásra.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a következőknek küldte meg:
-

Terminus Várostervező Iroda Kft.
PESTTERV Pest megye Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.
empersend studio Kft.
ÉrtékTérkép Kft.

Az ajánlattételi határidő 2022. június 13-án, 12:00 órakor lejárt. A beszerzési eljárás során a határidő
lejártáig 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.
1. PESTTERV Pest megye Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.
2. Terminus Várostervező Iroda Kft..
3. ÉrtékTérkép Kft.
Az empersend studio Kft. nem jelzett vissza, ajánlatot nem tett.
1. PESTTERV Pest megye Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek az alábbiak alapján felel meg
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve, cégszerűen aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
18.402.300 HUF

2. Terminus Várostervező Iroda Kft.
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek az alábbiak alapján felel meg
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve, cégszerűen aláírva
Referencia nyilatkozat
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
igen
5.715.000 HUF

3. ÉrtékTérkép Kft.
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek az alábbiak alapján felel meg
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve, cégszerűen aláírva
Referencia nyilatkozat
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
igen
13.660.000 HUF

Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok elbírálása az ajánlati ár alapján történik. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amely a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.
A bizottság egyhangúan a Terminus Várostervező Iroda Kft. ajánlatát javasolja az ajánlatkérőnek
elfogadásra, mert Ő adta a legkedvezőbb ajánlati árat és az ajánlat megfelelt a pályázati kiírásban
szereplő feltételeknek.
Kérem, tanulmányozzák át és vitassák meg az előterjesztést.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
− Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (X.26.) sz. határozattal
elfogadott beszerzési szabályzata
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

Az ITS elkészítésének költsége a pályázatban nem elszámolható el. A tervező díj fedezete a 2022.
évi önkormányzati költségvetés beruházási kiadási sorának átcsoportosításával rendelkezésre áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
6.1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (VI. 29.) határozata „Őrbottyán Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárás tárgyában:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
„Őrbottyán Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése”
tárgyú beszerzési eljárás érvényes és eredményes. A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Terminus Várostervező Iroda Kft ajánlata
tartalmazta, így az eljárás nyertese a Terminus Várostervező Iroda Kft
(1126 Budapest, Németvölgyi út 14/A 3. em. 1.).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére bruttó 5.715.000 Ft értékben.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2022. július 31.
polgármester
műszaki és beruházási iroda

6.2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (VI. 29.) határozata „Őrbottyán Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése” tárgyában:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásainak megfelelően új Integrált Településfejlesztési Stratégiát készíttet. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Korm. rendelet 30. §-nak megfelelően az eljárás lefolytatására.
Határidő:

2022. július 31.

Felelős:
Végrehajtást végzi:

polgármester
műszaki és beruházási iroda

Őrbottyán, 2022. június 14.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

