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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
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Tárgy:

HARANGVIRÁG

UTCA,
ÉPÍTÉSI MUNKÁI.

2278

HRSZ-Ú PATAKMEDER HELYREÁLLÍTÁSÁNAK

Az előterjesztő:

Neubauer Rudolf, polgármester

Készítette:

Berkes Róbertné, műszaki főmunkatárs

Döntés:

.X. egyszerű

.X. minősített

Ülés:

.X. nyílt ülés

.X. zárt ülés

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Cseri Tibor, mb. jegyző s.k.

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. június 17-én a délutáni órákban a vízgyűjtő területén hirtelen bekövetkezett felhőszakadás
következtében a 2278 hrsz-ú Nacsagromi patakon kialakult villámárvíz okozta károk helyreállítására Kismaros Község Önkormányzata vis maior pályázatot nyújtott be.
A 2014. szeptember 29-én meghozott miniszteri döntésnek megfelelően önkormányzatunk vis
maior támogatási kérelmére összesen (bruttó) 8.061.000.-Ft támogatás került jóváhagyásra.

1. sz. táblázat – a vis maior támogatás költségei
Megnevezés
Támogatás (bruttó)
Önerő (bruttó)
Támogatói okirattal elismert beruházási összköltség

Összeg
8.061.000.-Ft
3.456.359.-Ft
11.517.359.-Ft

Százalék
69,99%
30,01%
100,00%

A Támogatói okirattal jóváhagyott összeg a helyreállítás becsült költségének 69,99%-a, mely tartalmaz szakértői díjat (bruttó 69,99%) 393.700.-Ft, valamint a műszaki ellenőri díjat (bruttó
69,99%) 317.500.-Ft-ot is.
Kivitelező kiválasztására 2015. január hónapban a Kbt. 122. §. 7. bek. a) pontja alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás került megindításra.
Ajánlattételre felkérésre került a STATIC-PLAN Kft., az R.B.F. Kft., valamint a Pannon Gabion
Kft.
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Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőre (2015. február 16.) mindhárom cég nyújtott be ajánlatot, az alábbiak szerint:
1./

STATIC-PLAN Kft.

ajánlati ár: 9.180.750.-Ft (nettó)
Jótállás időtartama: 36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: 20.000.-Ft/nap

2./

R.B.F. Kft.

ajánlati ár: 9.249.300.-Ft (nettó)
Jótállás időtartama: 30 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: 20.000.-Ft/nap

3./

Pannon Gabion Kft.

ajánlati ár: 8.504.035(nettó)
Jótállás időtartama: 48 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: 30.000.-Ft/nap

Mivel mindhárom ajánlattevő ajánlatában magasabb vállalási ár szerepel, mint ami az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, ezért az ajánlatokban megadott megajánlások módosítása céljából 2015. február 23-án tárgyalás került megtartásra.
2015. február 23-án megtartott tárgyaláson ajánlatevők közül csak a Pannon Gabion Kft. képviselője jelent meg. A tárgyalást levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy hiánypótlási felhívás
került kiküldésre ajánlattevők részére, amely hiánypótlási kötelezettségét kizárólag a Pannon Gabion Kft. teljesítette.
Felek rögzítették, hogy a műszaki tartalom csökkentésére nincsen mód, valamint azt is, hogy a
nyertes ajánlattevőt az utak eredeti állapotára történő helyreállításának kötelezettsége is terhelni
fogja.

Ezt követően ajánlattevő a végleges ajánlatát az alábbiak szerint tette meg:
Pannon Gabion Kft.

ajánlati ár: 7.716.535.-Ft (nettó)
Jótállás időtartama: 48 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: 30.000.-Ft/nap

A pályázatok egyéni kiértékelését, a bírálati lapok kitöltését követően a Bizottság meghozta az
alábbi határozatot:
1/2015. (02. 17.) sz. Bizottsági határozat
„A közbeszerzési bizottság javasolja az ajánlatérőnek, hogy a „Kismaros, Harangvirág utca 2278
hrsz-ú patakmeder helyreállításának építési munkái vállalkozási szerződés keretében” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a STATIC-PLAN Kft. (1044
Budapest, Szabolcska M. u. 51.) és az R.B.F. Kft. (1183 Budapest,Vas Gereben u. 11.) ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek, a PANNON
GABION Kft. (2051 Biatorbágy, Határ utca 1.) ajánlatát pedig érvényesnek, mivel a PANNON
GABION Kft. ajánlata megfelel a felhívás, a dokumentáció és a Kbt. rendelkezéseinek, erre tekintettel a bizottság javasolja, hogy a közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő nyilvánítsa eredményesnek, a nyertes ajánlattevőnek pedig, mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevőt a PANNON GABION KFT. (2051 Biatorbágy, Határ utca 1.) hirdesse ki az eljárás nyertesének 1000 ponttal, 7.716.535,- Ft+Áfa egyösszegű ajánlati árral, 48 hónapos jótállási idővel és
30.000,- Ft/nap késedelmi kötbérrel.”
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Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésem „A” határozati javaslatát elfogadni szíveskedjen.
„A” határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzat
…/2015. (IV.13.) sz. Képviselő-testületi határozata
Kismaros, Harangvirág utca 2278 hrsz-ú patakmeder helyreállításának
építési munkái vállalkozási szerződésről
„A Képviselő-testület a „Kismaros, Harangvirág utca 2278 hrsz-ú patakmeder helyreállításának
építési munkái vállalkozási szerződés keretében” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban a STATIC-PLAN Kft. (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 51.) és az
R.B.F. Kft. (1183 Budapest,Vas Gereben u. 11.) ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, a PANNON GABION Kft. (2051 Biatorbágy, Határ
utca 1.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mivel a PANNON GABION Kft. ajánlata megfelel a
felhívás, a dokumentáció és a Kbt. rendelkezéseinek. Erre tekintettel a Képviselő-testület az közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a nyertes ajánlattevőnek pedig, mint az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevőt a PANNON GABION Kft-t (2051 Biatorbágy,
Határ utca 1.) hirdeti ki 1000 ponttal, 7.716.535,- Ft+Áfa egyösszegű ajánlati árral, 48 hónapos
jótállási idővel és 30.000,- Ft/nap késedelmi kötbérrel.”

Kismaros Község Önkormányzatának a Nacsagromi patakmeder helyreállítási munkálatainak elvégzése során felmerülő összes költség:
Műszaki ellenőri díj:
Szakértői díj:
Kivitelezés költsége

Mindösszesen:

bruttó 453.636.-Ft
bruttó 562.509.-Ft
bruttó 9.799.999.-Ft

pályázatban 100%
pályázatban 100%
vállalási ár 100%

10.816.144.-Ft

Felelős: Berkes Róbertné, műszaki főmunkatárs
Határidő: 2015.09.30.

Kismaros, 2015. március 16.
Berkes Róbertné
műszaki főmunkatárs
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