ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2017. szeptember 1-jei ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2017. szeptember 1.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente műszaki és beruházási irodavezető
Előterjesztő:
Kmetty Károly 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:
A szociális ellátó épület (családsegítő központ) átépítése és felújítása tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 1.) rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) meghatározta a
2017. évben megvalósítani tervezett beruházásokat, amely tartalmazz a szociális ellátó épület (családsegítő központ) átépítését és felújítását. A képviselő-testület a 107/2017. (VII. 14.) számú határozatával fogadta el a közbeszerzési eljárást megindító felhívást.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az eljárást megindító felhívást az ajánlatkérő 2017. július 26.-án elektronikus úton küldte meg az ajánlattételre felkért öt gazdasági szereplő részére. Az eljárás során az ajánlatkérő ajánlattételre kérte fel
az alábbi gazdasági szereplőket:
•

Directeam Kft. (1238 Budapest, Liszt utca 23.)

•

Kanász Építő Kft. (2162 Őrbottyán, Kossuth utca 42.)

•

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.)

•

Nalbi Project Bau Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.)

•

Stettin Hungária Kft. (9400 Sopron, Somfalvi u.14.)

A közbeszerzési eljárás részleteit a független közbeszerzési tanácsadó által készített bírálati jegyzőkönyv és írásbeli szakvélemény tartalmazza, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Kanász Építő Kft. (2162 Őrbottyán, Kossuth u. 42.) ajánlattevő tette nettó 45.767.567 Ft + Áfa= 58.124.810 Ft összegben, így eredményes eljárás esetén az
eljárás nyertese a Kanász Építő Kft.
A 2015. évben elnyert adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására kiírt nyertes
pályázat fennmaradó része 43.074.765 Ft összegű fedezetet biztosít. A beruházás megvalósításához
15.050.045 Ft önerő biztosítása szükséges, amely a felszabadult pályázati sikerdíjak felhasználásával, és az önkormányzati költségvetés beruházási kiadási sor átcsoportosításával biztosítható.
Mivel a beruházás megvalósításához önerő biztosítása szükséges, a képviselő-testület
−

a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban
Kbt.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy

−

a szerződéskötéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása mellett a közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilváníthatja.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

Kérem, tanulmányozzák át az előterjesztést, valamint annak mellékletét, és vitassák meg az előterjesztett javaslatot.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
−

a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény

−

Őrbottyán Város Önkormányzatának 29/2016. (I.27.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A beruházás költségét az 2015. évben elnyert adósságkonszolidációban részt nem vett települések
támogatására kiírt nyertes pályázat és a költségvetés beruházási kiadási sor átcsoportosításával biztosítható.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
6.1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 1.) határozata a „Szociális ellátó épület átépítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok
érvényességéről és az ajánlattevők alkalmasságáról:
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a) a Kanász Építő Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
b) a STETTIN-HUNGARIA Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
c) a Laterex Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
d) a DirecTeam Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
e) a NALBI PROJECT BAU Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
6.2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 1.) határozata a „Szociális ellátó épület átépítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra eredményről
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szerződéskötéshez szükséges önerő anyagi
fedezetét 15.050.045 Ft értékben biztosítja, és a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
6.3. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 1.) határozata a „Szociális ellátó épület átépítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra nyertes ajánlatának
megállapításáról
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Kanász Építő Kft. (2162 Őrbottyán, Kossuth u. 42.) ajánlattevő tette, így az eljárás
nyertesének a Kanász Építő Kft-t hirdeti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Őrbottyán, 2017. augusztus 29.

