ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2020. július 8-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2020. július 8.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente projektmenedzser
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:
Az „Őrbottyán, Kismókus óvoda parkoló- és udvarbővítés” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2017. évben kiírt az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázaton támogatást nyert a Kismókus Óvoda tetőterének beépítésére.
A tetőtéri bővítéssel egyidőben szükség van a parkoló és a játszó udvar bővítésére, melynek megvalósítása érdekében Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2016. (X.26.)
sz. határozattal elfogadott beszerzési szabályzatának megfelelően beszerzési eljárás lefolytatására
került sor.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő 2020. június 26-án a következőknek küldte meg:
- ELLWOODII Kft.
- PARK CENTRUM Kft.
- Tóth Norman egyéni vállalkozó
Az ajánlattételi határidő 2020. július 02-án, 11:00 órakor lejárt. A beszerzési eljárás során a határidő
lejártáig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:
- Tóth Norman egyéni vállalkozó
- PARK CENTRUM Kft.
- ELLWOODII Kft.

1. Tóth Norman egyéni vállalkozó
Az ajánlat 1 példányban került beadásra.
Az ajánlati felhívásban szereplő tartalmi követelményeknek az alábbiak alapján felel meg

Pályázó adatai (név, cím, telefonszám, adószám, képviselő, e-mail)
Ajánlati lap kitöltve, cégszerűen aláírva
1. rész (parkoló és burkolatépítés)
2. rész (kertépítés)

igen
igen
bruttó 34.169.852 HUF
bruttó 20.068.680 HUF

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

igen
igen
bruttó 19.299.345 HUF
bruttó 21.901.812 HUF

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

igen
igen
bruttó 18.585.468 HUF
bruttó 20.559.888 HUF

Az ajánlatok értékelése
A beérkezett ajánlatok megfeleltek az ajánlattételi felhívásnak, így hiánypótlásra nem került sor.
Az ajánlatok elbírálása a felhívásban meghatározott részek szerint külön-külön az ajánlati ár alapján
történik. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amely a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.
Az 1. rész (parkoló és burkolatépítés) tekintetében a bizottság egyhangúan az ELLWOODII Kft.
ajánlatát javasolja az ajánlatkérőnek elfogadásra, mert Ő adta a legkedvezőbb ajánlati árat és az
ajánlat megfelelt a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.
Az 2. rész (kertépítés) tekintetében a bizottság egyhangúan a Tóth Norman egyéni vállalkozó ajánlatát javasolja az ajánlatkérőnek elfogadásra, mert Ő adta a legkedvezőbb ajánlati árat 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,
MEGNEVEZÉSE

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

A beruházás megvalósításához szükséges fedezetet az ISZF/597/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú keretszerződéshez kapcsolódó 2020. évi támogatási (al)szerződés szerinti 27.347.611 Ft öszszegű támogatás és az Őrbottyán Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének beruházási
kiadási sorára tervezett forrás biztosítja.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.
(VII. 8.) határozata a „Őrbottyán, Kismókus óvoda parkoló- és udvarbővítés” megnevezésű beszerzési eljárás tárgyában:
a) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a „Őrbottyán, Kismókus óvoda parkoló- és udvarbővítés” megnevezésű
beszerezési eljárás tárgyban elfogadja a közbeszerzési bizottság javaslatát,
megállapítja, hogy a beszerzési eljárás érvényes és eredményes.
b) A képviselő-testület megállapítja, hogy a beszerzési eljárás során az 1.
rész (parkoló- és burkolatépítés) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot az
ELLWOODII Kft ajánlata tartalmazta bruttó 18.585.468 Ft értékben, így
az eljárás 1. részének nyertese az ELLWOODII Kft. (2182 Domony, Baross utca 10.).
c) A képviselő-testület megállapítja, hogy a beszerzési eljárás során a 2.
rész (kertépítés) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot Tóth Norman
egyéni vállalkozó ajánlata tartalmazta bruttó 20.068.680 Ft értékben, így az
eljárás nyertese Tóth Norman egyéni vállalkozó (2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál utca 22.).
d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki és beruházási iroda, Pénzügyi iroda
Őrbottyán, 2020. július 3.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

