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A tárgyalandó témakör tárgya:
„Használt vibrohenger vásárlás” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre került, hogy az Őrbottyáni
Gazdasági És Műszaki Ellátó Szervezet, az intézmény költségvetésének terhére az utak
karbantartását segítő vezetőüléses vibrohengert szerez be.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A beszerzés tárgya 1 db használt vibrohenger vásárlás volt.
Az elvárt használt vibrohenger paraméterei: Tandem (duplex) vibrohenger vezetőüléssel. Vezető
fülke nélküli, bukókeretes. Elől, hátul fém hengerkerékkel. Henger tisztító vágóéllel. Megengedett
önsúly maximum 2,5 tonna. Maximum 9 éves. Maximum 1000 üzemórás. Preferált típusok
Amman, Bomag, Vibromax, Wacker, Caterpillar, JCB
A felhívás szerint az ajánlat tartalmazza a használt vibrohenger egyösszegű vételárát.
A beszerzési eljárás
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő a következőknek küldte meg:
- Eurotrade Kft.
- Agrotec Kft.
- MRE-H Kft.
A beszerzési eljárás során a határidő lejártáig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.
1. Agrotec Kft.
2. MRE-H Kft.
3. Eurotrade Kft.

Érkezési sorrendben az alábbi ajánlatok kerültek értékelésre:
1.) Az Agrotec Kft. 2020.05.28-án e-mailben küldte meg ajánlatát, ezzel megsértette a beszerzési
eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint az ajánlati felhívásban foglaltakat. A bizottság erre
tekintettel az Agrotec Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja és az Agrotec Kft-t a pályázatból
kizárja.
2.) MRE-H Kft.
Az ajánlat 2 példányban került benyújtásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek az alábbiak alapján felel meg.
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám,
adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati ár nettó HUF+ÁFA
Belföldi cég
Munkagép típusa, megnevezése
A vibrohenger műszaki paraméterei
megfelelnek

igen
5 400 000 HUF (+ÁFA)
igen
AMMAN AV 16-2 duplex felülős vibrohenger
igen

Az ajánlat megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek.
3.) Eurotrade Kft.
Az ajánlat 2 példányban került benyújtásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek az alábbiak alapján felel meg.
Pályázó adatai (név, cím, telefonszám,
adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati ár nettó HUF+ÁFA
Belföldi cég
Munkagép típusa, megnevezése
A vibrohenger műszaki paraméterei
megfelelnek

nem
5 215 000 HUF (+ÁFA)
igen
AMMAN AV 20
igen

Az ajánlat részben felelt meg a felhívásnak, mert az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatain
belül az e-mail címet is. Az ajánlattevő 350 Ft/Euro árfolyamig garantálja az árat.
Tekintettel arra, hogy az egyetlen elbírálási szempont az ajánlati ár és a hiányzó adatok az ajánlati
árat nem befolyásolják, ezért a bizottság a hiánypótlástól eltekint és a beadott ajánlatokat teljesnek
tekinti.
Kérem, tanulmányozzák át és vitassák meg az előterjesztést.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

A beruházás megvalósításához szükséges fedezet az Őrbottyáni Gazdasági És Műszaki Ellátó
Szervezet 2020. évi költségvetésének, Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása egyéb
tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat kiadási során rendelkezésre áll.

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 …/2020.
(VII. 08.) határozata a „Használt vibrohenger vásárlás”
megnevezésű beszerezési eljárás tárgyában
a) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a „Használt vibrohenger vásárlás” megnevezésű beszerezési eljárás
tárgyban elfogadja a közbeszerzési bizottság javaslatát, megállapítja, hogy
a beszerzési eljárás érvényes és eredményes, az eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot az Eurotrade Kft. ajánlata tartalmazta, így az eljárás
nyertese az Eurotrade Kft. (2948 Kisigmánd, Eurotrade M1 Truck
Centrum.).
b) A képviselő-testület felhatalmazza az igazgatót az Eurotrade Kft-vel
a szerződés megkötésére, az ajánlatban szereplő alábbi ajánlati árral:
Ajánlati ár: nettó 5 215 000 HUF (+ÁFA)
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

azonnal
igazgató
GAMESZ

Őrbottyán, 2020. június 22.
Előterjesztő:
........................................................
Previák András
igazgató
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

