ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. június 1-jei ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2022. június 1.
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, Kertekalja utca útburkolatának korszerűsítése” című beszerzési eljárás eredményének megállapításáról
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzata a Belügyminisztérium BMÖFT/334-6/2021. iktatószámú döntésével vissza nem térítendő támogatásban részesült az Őrbottyán, Kertekalja utca útburkolatának
korszerűsítésére vonatkozóan.
A pályázati cél megvalósítása érdekében Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2016. (X.26.) sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzatának megfelelően az „Őrbottyán,
Kertekalja utca útburkolatának korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárás is lefolytatásra került a vállalkozó kiválasztására.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a következőknek küldte meg:
-

HK Trans Kft.
RADOMÉPKER Kft.
CSEPO-ASZFALT Kft.
PENTA Általános Építőipari Kft.

Az ajánlattételi határidő 2022. május 25-én, 11:30 órakor lejárt. A beszerzési eljárás során a határidő
lejártáig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.
1. CSEPO-ASZFALT Kft.
2. PENTA Általános Építőipari Kft.
3. RADOMÉPKER Kft.
A HK Trans Kft. nem jelzett vissza, ajánlatot nem tett.

1. CSEPO-ASZFALT 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
Költségvetési kiírás kitöltve, cégszerűen aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
igen
29.687.368 HUF

2. PENTA Általános Építőipari 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
Költségvetési kiírás kitöltve, cégszerűen aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
igen
18.567.569 HUF

3. RADOMÉPKER 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
Költségvetési kiírás kitöltve, cégszerűen aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
igen
21.396.166 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 PENTA Általános Építőipari 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

A Kertekalja utca útburkolatának korszerűsítésére a pályázatban az elszámolható összköltség bruttó
22.230.000 Ft. A legjobb ajánlati ár ennél alacsonyabb, így további önerő biztosítására nincs szükség.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.
(VI. 1.) határozata az „ Őrbottyán, Kertekalja utca útburkolatának
korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárás tárgyában:
a) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja,
hogy az „ Őrbottyán, Kertekalja utca útburkolatának korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a PENTA Általános
Építőipari Kft. ajánlata tartalmazta, így az eljárás nyertese a PENTA Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E).
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére bruttó 18.567.569 Ft értékben.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki és beruházási iroda

Őrbottyán, 2022. május 26.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

