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A tárgyalandó témakör tárgya:
„A régi Pálos Fogadó melléképület építése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2019. (I.30.) határozatával úgy döntött, hogy
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulástól 2019.
évre megítélt támogatást elfogadja és a támogatást felhalmozási költségekhez történő hozzájárulásra
fordítja.
A testületi döntés végrehajtása érdekében, a beszerzési eljárás lefolytatásához elkészültek a 2162 Őrbottyán Rákóczi Ferenc utca 245. szám (régi Pálos Fogadó udvara) alatti ingatlanra tervezett melléképület kiviteli tervei.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő 2019. július 17-én a következőknek küldte meg:
ADLERBERG-2000 Kft. (1118 Budapest, Zólyomi utca 14.)
PONTIPLUSZ Kft. (1092 Budapest, Ferenc krt. 24.)
Tar Zoltán László egyéni vállalkozó (1029 Budapest, Bölény utca 19.)
A beszerzési eljárás során a határidő lejártáig (2018. július 24. 11:00-ig), mind a 3 ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát az alábbiak szerint.
1. ADLERBERG-2000 Mély-és Közműépítő és Kereskedelmi Kft.
Az ajánlat 2 példányban került beadásra. Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek
alábbiak alapján felel meg
Az ajánlattevő adatai (név, cím, telefonszám,
adószám, képviselő, e-mail)

igen

Ajánlati lap kitöltve, aláírva
Kiadott költségvetési kiírások kitöltve, aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
41 575 723 Ft

2. PONTIPLUSZ Építőipari Termelő és Szolgáltató Kft.
Az ajánlat 2 példányban került beadásra. Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek
alábbiak alapján felel meg
Az ajánlattevő adatai (név, cím, telefonszám,
adószám, képviselő, e-mail)

igen

Ajánlati lap kitöltve, aláírva
Kiadott költségvetési kiírások kitöltve, aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
nem
31 910 301 Ft

A PONTIPLUSZ Építőipari Termelő és Szolgáltató Kft. ajánlata csak részben felelt meg a pályázati
felhívásban szereplő feltételeknek, mert az ajánlatából hiányzik a 2. számú mellékletben található főösszesítő lap.
3.

Tar Zoltán László egyéni vállalkozó

Az ajánlat 2 példányban került beadásra. Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek
alábbiak alapján felel meg
Az ajánlattevő adatai (név, cím, telefonszám,
adószám, képviselő, e-mail)

igen

Ajánlati lap kitöltve, aláírva
Kiadott költségvetési kiírások kitöltve, aláírva
Bruttó ajánlati ár

igen
igen
29 878 779 Ft

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.
A bizottság azt az ajánlatot javasolja elfogadásra az ajánlatkérő számára, aki a kedvezőbb ajánlati árat
adta.
A bizottság egyhangúlag Tar Zoltán László egyéni vállalkozó ajánlatát javasolja az ajánlatkérőnek
elfogadásra, mert Ő adta a legkedvezőbb ajánlatot és az ajánlat megfelelt a pályázati kiírásban szereplő
feltételeknek.
Kérem, tanulmányozzák át és vitassák meg az előterjesztést.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az ITET támogatás teljes összege: 24.646.634 Ft. A beruházás megvalósításához szükséges
5.232.145 Ft önerő fedezete Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének beruházási kiadási során rendelkezésre áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (VII. 26.) határozata a „A régi
Pálos Fogadó melléképület építése” megnevezésű beszerzési eljárás tárgyában:
a. A képviselő-testület megállapítja, hogy a beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a
Tar Zoltán László egyéni vállalkozó ajánlata tartalmazta, így az eljárás nyertese Tar Zoltán
László egyéni vállalkozó (1029 Budapest, Bölény utca 19.).
b. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére bruttó 29.878.779
Ft értékben.
Őrbottyán, 2019. július 24.

