ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. november 27-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2019. november 27.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente műszaki irodavezető
Előterjesztő:
Szabó István 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:
„Új 48 férőhelyes bölcsőde építése Őrbottyán Városában című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_ 2018/12 kódszámú pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást
nyújtó
intézmények
fejlesztésének
támogatása
Pest
megyében
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)”
című
pályázati
kiírásra,
amelyen
a
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/12 azonosító számú pályázatát (továbbiakban Pályázat) a
Pénzügyminisztérium támogatásban részesítette.
A Pályázat megvalósításához a projektirányítást segítő és menedzsment tevékenység elvégzéséhez
vállalkozó bevonása szükséges.
A vállalkozó feladata:
- általános projektmenedzsmenti feladatok ellátása
- kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel
- változás bejelentések, esetleges Támogatási Szerződés módosítások elkészítése a projekt
előrehaladásával összhangban
- záró beszámoló elkészítése és benyújtása, záró beszámoló kapcsolódó esetleges hiány-pótlás elkészítése és benyújtása
A vállalkozó kiválasztása érdekében Őrbottyán Város Önkormányzata 2019. november 5-én beszerzési eljárást indított Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (X.26.)
sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzatának megfelelően (nem közbeszerzési eljárás keretében) az „Új 48 férőhelyes bölcsőde építése Őrbottyán Városában című,
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_ 2018/12 kódszámú pályázat projektmenedzsment feladatainak
ellátására”.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a következőknek küldte meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Tempo-Consuting Kft. (2194 Tura, Erdész utca 8.)
Lukács László egyéni vállalkozó
SANSZ PROJEKT IRODA Bt. (5100, Jászberény, Blénessy János utca 24/F.)
LINDY Marketing Group Bt. (1213 Budapest, Szellős út 10.)
Pc-Boltom Kft. (2112 Veresegyház, Szurdok 7.)

A beszerzési eljárás során a határidő lejártáig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:
1. Lukács László egyéni vállalkozó
2. Pc-Boltom Kft.
3. LINDY Marketing Group Bt.
A Hazai Pálya Kft. nem jelzett vissza, ajánlatot nem tett.
A Tempo-Consuting Kft. nem jelzett vissza, ajánlatot nem tett.
A SANSZ PROJEKT IRODA Bt. nem jelzett vissza, ajánlatot nem tett.
1. Lukács László egyéni vállalkozó
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek alábbiak alapján felel meg
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve és cégszerűen aláírva

igen

Nyilatkozat az ajánlattevő által összeállított Pest megye célzott pénzügyi támogatásának keretében nyertes pályázatról, a
pályázat pontos meghatározásával (pályázat kódja, pályázó és projekt megnevezése, a
pályázat benyújtásának ideje, elnyert támogatási összeg)
Bruttó ajánlati ár (HUF)

igen

igen

8 150 000 Ft.

2. Pc-Boltom Kft.
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek alábbiak alapján felel meg
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve és cégszerűen aláírva

igen

Nyilatkozat az ajánlattevő által összeállított Pest megye célzott pénzügyi támogatásának keretében nyertes pályázatról, a
pályázat pontos meghatározásával (pályázat kódja, pályázó és projekt megnevezése, a
pályázat benyújtásának ideje, elnyert támogatási összeg)

igen

igen

Bruttó ajánlati ár (HUF)

7 143 750 Ft.

3. LINDY Marketing Group Bt.
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek alábbiak alapján felel meg
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve és cégszerűen aláírva

igen

Nyilatkozat az ajánlattevő által összeállított Pest megye célzott pénzügyi támogatásának keretében nyertes pályázatról, a
pályázat pontos meghatározásával (pályázat kódja, pályázó és projekt megnevezése, a
pályázat benyújtásának ideje, elnyert támogatási összeg)
Bruttó ajánlati ár (HUF)

igen

igen

7 900 00 Ft.

Minden beérkezett ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban szereplő feltételeknek.
A beérkezett ajánlatok értékelése szerint a legalacsonyabb ajánlati árat a Pc-Boltom Kft. érte el, így
ez minősül a legkedvezőbb ajánlatnak.
A bizottság egyhangúlag a Pc-Boltom Kft. ajánlatát javasolja az ajánlatkérőnek elfogadásra, mert
a Pc-Boltom Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, 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 Pályázaton elnyert támogatás 9.525.000 Ft elszámolható költséget biztosít a projektmenedzsment
feladatok ellátására. A legjobb ajánlati ár alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló forrás, ezért a szerződés megkötéséhez a fedezet rendelkezésre áll. A projektmenedzsment feladtok ellátására fennmaradó elszámolható költség a Pályázat pénzügyi projektmenedzsment feladatainak ellátására használható fel.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.
(XI. 27.) határozata az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)” tárgyú beszerzési eljárás
tárgyában:
a) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja,
hogy az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének
támogatása
Pest
megyében
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)” tárgyú beszerzési eljárás során
a legkedvezőbb ajánlatot a Pc-Boltom Kft. ajánlata tartalmazta, így az eljárás nyertese a Pc-Boltom Kft. (2112 Veresegyház, Szurdok 7.).
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

azonnal
polgármester
műszaki és beruházási iroda

Őrbottyán, 2019. november 14..
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

