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1.

A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő testülete a 2016. évi költségvetésének elfogadásakor jóváhagyta az önkormányzati utak minőség-javítását. A fentiek értelmében az Őrbottyáni GAMESZ (2162
Őrbottyán, Fő út 63.) képviselője Previák András igazgató a 40/2014. (II.26) sz. határozattal elfogadott
beszerzési szabályzatnak megfelelően (nem közbeszerzési eljárás keretében) a megvalósulás érdekében útminőség javításra beszerzési pályázatokat írt ki 2016. 05. 11.-én.
1.) A beszerzés tárgya: Útminőség javítása a 2162 Őrbottyán, József Attila utcában a Rákóczi utcától a Hunyadi utca felé mért első 189 m hosszú szakaszon.
A beszerzési eljárás lefolytatására lakossági kezdeményezésre került sor, mivel a József Attila u. érintett szakaszának lakói az útminőség javítás költségeinek egy részét átvállalják.
A kivitelezendő útminőség javítás szélessége 5,5 m, út szegély kivitelezés nélkül, helyi anyagból, útpadka rendezéssel. Az útpálya 2-3 %-os oldal eséssel készül, a padka 5 %-os eséssel 50-60 cm szélességben. Az útburkolat delta torkolattal csatlakozik a Rákóczi utcához. Az útminőség javítás pályaszerkezet tükör kialakítással kezdődik, 30 cm vastag helyi anyag kivétellel, tükör előkészítéssel, tömörítéssel. Geo textil terítést követően út alap készül 2x15 m vastagságban, alsó réteg darált betonból,
felső réteg kőzúzalékból. Az alap rétegek kiékelését követően két rétegben emulziós belocsolás történik, erre finom kőzúzalék beszórás készül. Minden réteg külön tömörítésre kerül hengerrel.
Az útminőség javítás beszerzési eljárásra 8 pályázó került meghívásra. A beszerzési eljárás során az
Ajánlattételi felhívásban rögzített 2016. 05. 17-i ajánlattételi határidő lejártáig három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok bontására a benyújtás sorrendjében került sor.
1. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Farkas Aszfalt Multitrade Kft.
Székhelye: 5340 Kunhegyes, Purgány u. 20.
Nettó ajánlati ár (HUF): 6.418.200 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): nem csatolt nyilatkozatot
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvénytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattételi feltételeknek
nem felelt meg, a pályázat nem tartalmazta a kért dokumentumokat.
2. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Ikon-Security Kft. a meghívott Útépítő Kft. nevében
Székhelye: 1143 Budapest, Zászlós u. 54.
Nettó ajánlati ár (HUF): 12.823.600 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): nem csatolt nyilatkozatot
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvénytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattételi feltételeknek
nem felelt meg, a pályázat nem tartalmazta a kért dokumentumokat.

3. ajánlat:

Ajánlattevő neve: K-N Transz Kft.
Székhelye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 72.
Nettó ajánlati ár (HUF): 4.739.562 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): 3 hónap
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvényesnek nyilvánította.
A beszerzési szabályzatban foglaltak alapján a Bizottság a K-N Transz Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő testületnek.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön az ajánlatról.
2.) A beszerzés tárgya: Útminőség javítása a 2162 Őrbottyán Erdősor utca Vak Bottyán és az Arany
János u. közötti teljes hosszában.
A kivitelezendő út minőség javítás szélessége 3 m, az elkészítendő szakasz hossza 1000 m útszegély kivitelezés nélkül, helyi anyagból, útpadka rendezéssel. Az út felület 2-3%-os oldaleséssel készül, a padka 5%-os eséssel 50-60 cm szélességben. A 3 m széles felülethez 50 m-ként várakozó
öblök készülnek a szembe érkező forgalom részére, valamint 11 db delta torkolati kialakítás a keresztező utcák részére.
Az útminőség javításához szükséges anyagot a geotextília és a kiékelő 0,4-es kőzúzalék kivé- telével az ajánlatkérő biztosítja a Wienerberger telephelyén bérelt területen lévő osztályozott vasúti töltéskő mennyiségéből.
Az útminőség javítás a pályaszerkezet tükör kialakításával kezdődik a 0-18-as vasúti töltéskő 15 cm
vastagságban történő kiterítéssel, illetve helyi homokkal történő összekeverésével. A keverék hengeres tömörítésével kialakuló úttükörre geotextília terítés kerül. A geotextíliára 15 cm vastagságban 2050-es vasúti töltéskő kerül profilozással, melyre 0,4-es kiékelő kőzúzalék terítés készül. A kiékelt
réteg tömörítése hengerezéssel történik. Az út teljes hossza mentén vízelvezető szikkasztó árok
kerül kialakításra.
Az útminőség javítás beszerzési eljárásra 8 pályázó került meghívásra. A beszerzési eljárás során
az ajánlattételi felhívásban rögzített 2016.05.17-i ajánlattételi határidő lejártáig négy ajánlattevő
nyújtotta be ajánlatát.
Az ajánlatok bontására a benyújtás sorrendjében került sor.
1.ajánlat:
Ajánlattevő neve: Farkas Aszfalt Multitrade Kft.
Székhelye: 5340 Kunhegyes, Purgány u. 20.
Nettó ajánlati ár (HUF): 8.641.000 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): nem csatolt nyilatkozatot
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvénytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattételi feltételeknek
nem felelt meg, a pályázat nem tartalmazta a kért dokumentumokat.
2. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Ikon-Security Kft. a meghívott Útépítő Kft. nevében
Székhelye: 1143 Budapest, Zászlós u. 54.
Nettó ajánlati ár (HUF): 22.971.600 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): nem csatolt nyilatkozatot
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvénytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattételi feltételeknek
nem felelt meg, a pályázat nem tartalmazta a kért dokumentumokat.
3. ajánlat:
Ajánlattevő neve: K-N Transz Kft.
Székhelye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 72.
Nettó ajánlati ár (HUF): 6.795.900 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): 3 hónap
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvényesnek nyilvánította.

4. ajánlat:
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Ajánlattevő neve: Papp István e.v.
Székhelye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 82.
Nettó ajánlati ár (HUF): 4.488.061 Ft
Vállalt jótállás ideje (hónap): nem csatolt nyilatkozatot
A Bizottság az ajánlatot egyhangúan érvénytelennek nyilvánította, mivel az ajánlattételi feltételeknek
nem felelt meg, valamint nem az ajánlattételi felhívásban rögzített műszaki tartalom került árazásra.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke a 2 millió forintot meghaladja, ezért a hatályos beszerzési
szabályzat 7. § (1) bekezdése szerint az ajánlatról a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt. A beszerzési szabályzatban foglaltak alapján a Bizottság a K-N Transz ajánlatát javasolta elfogadásra a képviselő testületnek.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön az ajánlatról.
3.) A beszerzés tárgya: Darált beton vásárlása
Őrbottyán Város Önkormányzata 2015-ben 6300 tonna vasúti töltéskövet vásárolt, mely töltéskő
2016. év elején beszerzési eljárás és testületi döntés alapján átrostálásra került. A beszerzési eljárás
nyertese a Fót-Gép Kft. (2151 Fót, Március 15. u. 4.) volt, mely céggel a 2016.03.01-jén megalakult
az Őrbottyáni GAMESZ a testületi határozat alapján szerződést kötött. A Fót-Gép Kft. a vasúti töltéskő osztályozásának elvégzése során nagyon kedvező ajánlatot tett az Őrbottyán Város Önkormányzatának a váci telephelyén található beton darálék kapcsán.
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0-80 mm osztályozott vegyes tégla és beton darálék: 500 Ft/m +ÁFA
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Őrbottyán Város Önkormányzati területére szállítás: 750 Ft/m +ÁFA
3

3

A fenti beton darálék más cégektől 1000-2000 Ft/m +ÁFA áron, a szállítás 850-1100 Ft/m +ÁFA
áron szerezhető be.
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A Fót-Gép Kft. ajánlata alapján 4000 m darált beton, Őrbottyán Város Önkormányzat területére szállítása 5.000.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 6.350.000 forintért beszerezhető.
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A 4000 m beton darálékkal 10 cm vastagságban terítve, hengeres tömörítéssel, 4,5 m útszélességgel kalkulálva 8888 m homok-föld útminőségjavítást lehet elvégezni.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és döntsön az ajánlat elfogadásáról.
4.)

Összefoglaló az eddigi és a közeljövőben tervezett kiadásokról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének elfogadásakor jóváhagyta a GAMESZ részére történő „tárgyi eszköz beszerzés” címén erőgép és a hozzá tartozó eszközök beszerzését.
Pénzügyi, technikai okokból az erőgép beszerzésre vonatkozó közbeszerzést Őrbottyán Város Önkormányzata írta ki, mint ajánlatkérő. Az ITET támogatás összegével 2016.06.30.-ig számla birtokában szükséges elszámolni, ezért az idő rövidségére való tekintettel ennek a gépbeszerzéssel lehetett
eleget tenni. Ennek tükrében az Őrbottyáni GAMESZ költségvetésében beszerzésre betervezett költségkeret továbbra is rendelkezésre áll.
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadásakor közutak,
hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kapcsán bruttó 21.166.667 Ft költségvetési összegről döntött.
2016. januárjától az alábbiakban felsorolt karbantartások, útminőség javítások kerültek, illetve tervezettek elvégzésre.
- vasúti töltéskő rostálás:

bruttó 4.572.000 Ft

- földutak kátyú és vízmentesítése:

bruttó 924.000 Ft

- József Attila u. útminőség javítás:

bruttó 6.019.244 Ft

- lakossági költségvállalás a József Attila u. útminőség várható:

bruttó - 800.000 Ft

- Erdősor u. útminőség javítás:

bruttó 8.630. 793 Ft
19.346.037 Ft

A GAMESZ költségvetésben elfogadott 21.166.667 Ft keretből, így marad 1.820630 Ft.
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzata.
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
-

közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (átcsoportosítása)

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (V. 25.) határozata a
„József Attila utca útminőség javítására kivitelező kiválasztása” tárgyban kiírt beszerzési eljárással kapcsolatban.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „József Attila utca útminőség
javítására kivitelező kiválasztása” tárgyban elfogadja a közbeszerzési bizottság javaslatát. A képviselő-testület felhatalmazza az Őrbottyáni GAMESZ igazgatóját a József Attila utca útminőség javítására
4.739.562 Ft+ÁFA összegű vállalkozói szerződés megkötésére a K-N Transz Kft-vel (2162 Őrbottyán,
Rákóczi F. u. 72.).
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (V. 25.) határozata az
„Erdősor utca útminőség javítására kivitelező kiválasztása” tárgyban kiírt beszerzési
eljárással kapcsolatban.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Erdősor utca útminőség
javítására kivitelező kiválasztása” tárgyban elfogadja a közbeszerzési bizottság javaslatát. A képviselő-testület felhatalmazza az Őrbottyáni GAMESZ igazgatóját az Erdősor utca útminőség javítására
6.795.900 Ft +ÁFA összegű vállalkozói szerződés megkötésére a K-N Transz Kft-vel (2162 Őrbottyán,
Rákóczi F. u. 72.).
3. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (V. 25.) határozata
4000 m3 beton-darálék útminőség javítás céljára történő megvásárlásával kapcsolatban
3
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „4000 m beton-darálék útminőség javítása céljára történő megvásárlásával kapcsolatban” elfogadja az Őrbottyáni GAMESZ igazgató javaslatát, és felhatalmazza az Őrbottyáni GAMESZ igazgatóját a vállalkozó szerződés megkötésére a Fót-Gép Kft.-vel (2151 Fót, Március 15. u. 4.) bruttó 6.350.000 Ft értékben.
Őrbottyán, 2016. május 24.
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