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A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés az „Utca névtáblák készítése és kihelyezése” című beszerzési eljárásról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület döntéseinek megfelelően megindult a közterület átnevezésre és házszámozásra
irányuló eljárás. Ezzel összefüggésben szükségessé válik új utca névtáblák készítése és kihelyezése.
Őrbottyán Város Önkormányzata képviseletében a 40/2014. (II. 26) számú határozattal elfogadott
beszerzési szabályzatának megfelelően (nem közbeszerzési eljárás keretében) „Utca névtáblák készítése és kihelyezése Őrbottyán közterületein címmel” ajánlattételi felhívást adtam ki és a Közbeszerzési Bizottság a beszerzési eljárást lefolytatta.
Az ajánlattételi felhívás az alábbi tartalommal került megküldésre három ajánlattevő részére:
1.

Az ajánlat
a) tárgya: utca névtáblák készítése és kihelyezése Őrbottyán közterületein, megrongálódott, eltűnt utca névtáblák karbantartása, pótlása
b) mennyisége: összesen körülbelül 650 darab (közterületenként eltérő darabszám, melynek
pontos száma a szerződésben kerül rögzítésre)
c) leírása: a tábla mérete 60 cm x 25 cm, anyaga: fém, tartalma: Őrbottyán Város címere és „Őrbottyán” megnevezés a tábla felső részében középen elhelyezve, alatta az adott közterületnév
elő- és utótagja rövidítés nélkül, a tábla alsó sorában az adott közterületszakasz első és utolsó
házszáma, a számozás irányának jelölésével (a mellékelten küldött minta szerint)
d) minőségi követelmény: kerítésre vagy oszlopra történő kihelyezésnek megfelelő
e) teljesítési követelmény: ajánlattevő az új utca névtáblát a közterület kezdetén és végén, valamint minden betorkolló utcánál mindkét oldalon felszereli a régi utcanévtábla alá/fölé azzal,
hogy a régi utca névtáblát piros átlós áthúzással kell ellátni; kerítés hiánya esetén az utca névtáblát oszlopra kell rögzíteni

2.

A teljesítés helye: Őrbottyán Város közigazgatási területe; a teljesítés határideje: a szerződés
hatálya alatt folyamatos, az ütemezett megrendeléstől számított 10 napon belül az utca névtáblákat ki kell helyezni

3.

Elbírálás alapja, értékelés feltételei:

4.

-

szolgáltatás ára,

-

helyszínek ismerete.

Szerződés típusa, időtartama: keretszerződés, 2018. december 31.

A megküldött ajánlattételi felhívásra két cég küldte meg az ajánlatát: CSP Trade Kft. (2162 Őrbottyán,
Cinege utca 3418.) és Ergol Kft. (2120 Dunakeszi, Barátság út 11.). A Közbeszerzési Bizottság az
ajánlatok bontásakor megállapította, hogy egyik ajánlat sem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi
felhívásnak, ezért hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőket.

A hiánypótlási felhívásnak csak a CSP Trade Kft. tett eleget, így a Közbeszerzési Bizottság megállapította, hogy a CSP Trade Kft. ajánlata érvényes, az Ergol Kft. ajánlata érvénytelen.
A CSP Trade Kft. ajánlata az alábbiakat tartalmazza:
A névtáblák elkészítése 650 db-ra bruttó: 2 344 420 Ft. Az egység ár bruttó: 3 606,8 Ft
A telepítési díj 650 db-ra bruttó: 1 031 875 Ft. Az egység ár bruttó: 1 587,5 Ft
Oszlopra való kihelyezés bruttó: 6 160 Ft/db
Az oszlop elkészítése és a vele járó munkálatok bruttó: 8 255 Ft/db
Tekintettel arra, hogy a beszerzés értéke a 2 millió forintot meghaladja, ezért a hatályos beszerzési
szabályzat 7. § (1) bekezdése szerint az ajánlatról a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezetet.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A 2016. évet terhelő kiadás az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2016. (V. 25.) határozata az „Utca
névtáblák készítése és kihelyezése” című beszerzési eljárásról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Utca névtáblák készítése és
kihelyezése” című beszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a CSP Trade
Kft-t nyilvánítja az eljárás nyertesének. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a CSP Trade Kft-vel a
keretszerződést megkösse.

Őrbottyán, 2016. május 23.
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