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1.

A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő ,,Őrbottyán Város Önkormányzata gépbeszerzése
2016." tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt törvény (a továbbiakban: Kbt.)
112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. § szabályai szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított 2016. április 27-én. Az eljárást az Önkormányzat a Kbt. 115. § bekezdése és
Őrbottyán Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján folytatta le, tekintettel arra, hogy a
közbeszerzés becsült értéke nem éri el a 18 millió forintot.
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés; erőgép és kapcsolódó eszközök beszerzése.
A közbeszerzési kiírásban a közbeszerzés tárgyánál, mennyiségénél az alábbiak szerepelnek:
A közbeszerzés mennyisége:
1. számú rész: Erőgép és I. eszközcsoport
1 darab MTZ-892.2 típusú vagy azzal egyenértékű erőgép.
Turbófeltöltős motor, legfeljebb 90 LE, hengerűrtartalom legalább 4500 cm3, motorfordulat legalább
1800 fordulat/perc, forgatónyomaték legalább 450 Nm, hidraulika emelőképessége legalább 3500 kg,
vontatható össztömeg legalább 15.000 kg, klímaberendezés nélkül, zárt fülkés, műszaki vizsgával,
piros rendszámmal, forgalomba helyezve, ajánlatkérő székhelyére leszállítva.
1 darab BTL-230 típusú vagy azzal egyenértékű, erőgép elejére szerelhető tolólap.
Jobbra-balra mechanikusan állítható, illetve a vízszintes síkból hidraulikával billenthető kivitellel, földmunkákhoz fém éllel, hótoláshoz gumi éllel felszerelhető módon. Szélesség legalább 230 cm.
1 darab FF-1800 SLK típusú vagy azzal egyenértékű, erőgépre szerelhető homlokrakodó gém.
Homlokrakodó gém berendezés joystick vezértömbbel, erőgépre szerelve. Maximális emelési magasság legalább 3,5 m, maximális emelhető tömeg legalább 1.800 kg.
1 darab BDT-160 típusú vagy azzal egyenértékű körmös kanál.
Homlokrakodó gémre szerelhető homlokrakodó kanál körmös kialakítással, fix, nem nyitható kivitellel.
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Szélessége legalább 160 cm, térfogata legalább 0,4 m .
1 darab raklapvilla.
Homlokrakodó gémre szerelhető raklapvilla. Legalább 1,5 tonnás.
2. számú rész: Pótkocsi és II. eszközcsoport
1 darab Pirana típusú vagy azzal egyenértékű ágaprító.
Erőgép hátuljára szerelhető ágaprító, kardán meghajtással, kardántengellyel. Maximális aprítási átmérő legalább 70 mm átmérőjű ágak aprítására. A közbeszerzési bizottság 2016. május 09-én az ajánlatokat felbontotta és a következőket állapította meg.
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darab KB3011 B típusú vagy azzal egyenértékű szárzúzó.
Erőgép hátuljára szerelhető vagy vontatható, Y késes szárzúzó, kardán meghajtással, kardántengelylyel.
Fokozatokban állítható tarlómagasság, munkaszélesség legalább 300 cm.
1 darab Cosmo 500 típusú vagy azzal egyenértékű műtrágyaszóró.
Erőgép hátuljára szerelhető, kardán meghajtással, kardántengellyel. Egytárcsás műtrágyaszóró,
amely alkalmas síkosság mentesítő anyag kiszórására. Tartálykapacitás legalább 350 kg, szórásszélesség legalább 8 m.
1 darab EDK45 Ultra Fliegl típusú vagy azzal egyenértékű pótkocsi.
Egytengelyes, három oldalra billentő pótkocsi. Légfékrendszer, megengedett összes tömeg legalább
3.000 kg. Vizsgáztatva, forgalomba helyezve, ajánlatkérő székhelyére leszállítva.
1. ajánlat: Sorrendben az első ajánlat elektronikus úton érkezett, az ajánlattevő ajánlatát egyszerű emailben küldte meg, melynek tartalmát az ajánlatkérő az e-mail megnyitását követően megismerte. Az
ajánlat papír alapon, postai úton is benyújtásra került. A papír alapú ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt
és sérülésmentes.
Ajánlattevő neve: Faragó Bt,
Székhelye: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 58,
1. számú rész: Erőgép és l. eszközcsoport
Nettó ajánlati ár (HUF): 8.703.000 HUF
Teljesítés ideje (naptári nap): 2016.05.02.
Vállalt jótállás ideje (hónap): 12 hónap
2. számú rész: Pótkocsi és ll. eszközcsoport
Nettó ajánlati ár (HUF):4,143,000 HUF
Teljesítés ideje (naptári nap): 2016.05.02.
Vállalt jótállás ideje (hónap): 12 hónap
2. ajánlat: Az ajánlatot tartalmazó csomagolás zárt és sérülésmentes.
Ajánlattevő neve: Farkasagro Plusz Kft,
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti lpari park 6/1,
1. számú rész: Erőgép és l. eszközcsoport
Nettó ajánlati ár (HUF): 8,773.000 HUF
Teljesítés ideje (naptári nap}: 5 naptári nap
Vállalt jótállás ideje (hónap): 24 hónap
2. számú rész: Pótkocsi és ll. eszközcsoport
Nettó ajánlati ár (HUF): 4,556.000 HUF
Teljesítés ideje (naptári nap):5 naptári nap
Vállalt jótállás ideje (hónap): 24 hónap
A közbeszerzési bizottság megállapította, hogy az

1. ajánlat: ajánlattevő neve Faragó Bt. ajánlata érvénytelen, mivel egyszerű e-mailban is megküldésre került, így az ajánlattevő a tárgyaláson nem vehet részt.

2. ajánlat: ajánlattevő neve Farkasagro Plusz Kft. ajánlata érvényes, így a tárgyaláson rész vehet. Az ajánlattevő jelezte, hogy tartva ajánlatát a tárgyaláson egyéb okokból nem tud részt
venni.
A közbeszerzési eljárás alapján a közbeszerzési bizottság a Farkasagro Plusz Kft. ajánlatát javasolja
elfogadásra a képviselő testületnek.
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Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön az ajánlatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében egyéb tárgyi eszközök beszerzése
címén a fedezet biztosított.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2016. (V. 25.) határozata „Őrbottyán
Város Önkormányzata gépbeszerzés 2016” közbeszerzési eljárással kapcsolatban.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Őrbottyán Város Önkormányzata gépbeszerzése 2016” közbeszerzési eljárás tárgyában elfogadja a Közbeszerzési Bírálóbizottság
javaslatát és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére a Farkasagro Plusz
Kft-vel (5600 Békéscsaba, Almáskert Ipari park 6/1.) bruttó 16.927.830 Ft értékben.

Őrbottyán, 2016. május 13.
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