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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2019. május 8.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. május 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvízrendezés és kerékpárút építés II. ütem közbeszerzési ajánlatok többletforrás
biztosítása
Petényi Roland osztályvezető, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 398/2018. (X. 01.) Gye. Kt. határozatában tudomásul
vette, hogy a Belvízrendezés és kerékpárút építés I. ütem címmel a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003
azonosítószámú, „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán– Hídfő utca között” , valamint a TOP-3.1.1.-16BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca
és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton” című projektek első ütemének
kivitelezési munkálataira lefolytatott közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok magasabbak voltak, mint az
előzetesen becsült költségek. A Képviselő-testület egyetértett a szükséges forrás biztosításával a pályázati
támogatás terhére a kivitelezés I. ütemének megvalósításához.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le Belvízrendezés és kerékpárút építés II.
ütem címmel a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály
Zoltán– Hídfő utca között” , valamint a TOP-3.1.1.-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági
kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal
kialakítása a Selyem úton” című projektek második ütemének kivitelezési munkálataira, mely a Fő úti szakaszt érinti.
Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5 potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az ajánlatadási határidő 2019.
04.29-én 10:00 órakor lejárt és a felkért 5 ajánlatadóból a Kerékpárút és a Belvíz II. ütemére is 3-3 ajánlat érkezett
be, melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár Belvíz II. ütem(HUF):
Nettó ajánlati ár Kerékpárút II. ütem(HUF)
Többletjótállás (hónap):
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár Belvíz II. ütem(HUF):
Nettó ajánlati ár Kerékpárút II. ütem(HUF)
Többletjótállás (hónap):
3. számú ajánlat
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár Belvíz II. ütem(HUF):
Nettó ajánlati ár Kerékpárút II. ütem(HUF)
Többletjótállás (hónap):

Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
5553 Kondoros Csabai Út 41.
46.500.751,- HUF
79.988.180.- HUF
0 hónap

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba Irányi Utca 2. I. em. 5.
49.121.674,- HUF
83.977.285,- HUF
0 hónap

KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó
Korlátolt Felelősségű Társaság
5553 Kondoros Belterület
51.882.488,- HUF
84.320.887,- HUF
0 hónap

A bontás során vált ismertté, hogy a Belvízrendezés II ütemére rendelkezésre álló nettó 31.624.574 Ft
keretösszegnél, valamint a Kerékpárút II. ütemére rendelkezésre álló nettó 56.286.460,- Ft keretösszegnél
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magasabb ajánlatok érkeztek be. Abból adódóan, hogy az I. ütemre a tervezett összegnél magasabb árajánlatok
érkeztek, továbbá a II. ütemre tervezett költségnél szintén magasabb ajánlatok érkeztek be, ezért a II. ütem
közbeszerzési eljárásának lefolytatása során többletforrás biztosítása szükséges.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1.
A Képviselő-testület a Belvízrendezés II ütemére bruttó 18.892.745 Ft-os különbözetre, és a Kerékpárút II.
ütemére bruttó 30.101.184 Ft különbözetére forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz
forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, viszont ezzel jelentősen nő a projekt
megvalósíthatóságának a kockázata.
Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a megkötött vállalkozói szerződések ismeretében mindkét projekt
költségvetésének a módosítása szükséges, mivel a beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségelemek (előzetes
tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, kötelező nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége) a tervezettől és a támogatási szerződésben meghatározott összegtől kedvezőbben alakultak.
A Támogató Hatóság jóváhagyásával az egyes költségelemeknél jelentkező költségmegtakarítás a jelenleg
biztosított önerő összegét csökkentheti. A TOP-3.1.1.-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, Kerékpárút építése
projektnél várhatóan 1,46 millió forint önerő megtakarítást eredményez.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület biztosítsa a hiányzó forrást, hogy a pályázatok sikeresen megvalósulhassanak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

1. döntési javaslat
"Belvízrendezés II. ütem többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvízrendezés és kerékpárút építés II. ütem
címmel a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán–
Hídfő utca között” projekt második ütemének kivitelezési munkálatai megvalósításához szükséges 18.892.745 Ft
összegű önerőhöz a 2019. évi költségvetés 8. melléklet 48. „TOP-os pályázatok önerő” költségvetési sor terhére
8.730.000.-Ft többletforrást, a 8. melléklet 88. sor „TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék” költségvetési sor
terhére 10.162.745-Ft többletforrást biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Kerékpárút építés II. ütem többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvízrendezés és kerékpárút építés II. ütem
címmel a TOP-3.1.1.-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú, „Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése
Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem
úton” című projekt második ütemének kivitelezési munkálatai megvalósításához a szükséges 30.101.184.- Ft
többletforrást a 2019. évi költségvetés 8. melléklet 48. „TOP-os pályázatok önerő” költségvetési sor keret terhére
biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. május 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bíráló Bizottság kijelölése Gyomai háziorvosi rendelő
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati
felhíváson támogatást nyert a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069 azonosítószámú, „Gyomai háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése” című projektjével.
A becsült értékek alapján, nem, viszont az egybeszámítási kötelezettség miatt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez Bírálóbizottságok kijelölése szükséges, melyek feladata a közbeszerzési
döntéseket meghozó Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntéseinek
előkészítése.

Építési beruházás - Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése
Javaslat a bizottság összetételére:
A közbeszerzési és jogi szakértelem ellátása szolgáltatás keretében történik, melyhez a beszerzési eljárás elindult. 3
meghívott közbeszerzési szakértő került meghívásra, Dr Varga Imre, dr. Fodor András Gyula, valamint dr. Kállai
Sándor. A Képviselő-testületi ülésig az ajánlatok benyújtásra kerülnek, így a Képviselő -testületi ülésen a
legkedvezőbb ajánlatot adó közbeszerzési szakértő kerül beterjesztésre..
Közbeszerzési és jogi szakértelem:
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntési javaslat
"Bíráló Bizottság kijelölése Gyomai háziorvosi rendelő "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódóan „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” tárgyban közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: ………………………. felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem:……………………………….
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. május 8-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A TOP- 1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosítószámú pályázat Városi piac árusítóhelyek
fedése II. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz többletforrás biztosítása
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le „Városi piac árusítóhelyek fedése II.”
címmel a TOP.1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosítószámú, Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi
gazdaságfejlesztési megoldáscímű projekt kivitelezési munkálataira. Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5
potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az ajánlatadási határidő 2019. április 29-én 15:00 órakor lejárt és a
felkért 5 ajánlatadóból 3 ajánlat érkezett be, melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár I. ütem
Nettó ajánlati ár II. ütem
Többletjótállás (hónap):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár I. ütem
Nettó ajánlati ár II. ütem
Többletjótállás (hónap):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe
3.
számú ajánlat:
>Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár I. ütem
Nettó ajánlati ár II. ütem
Többletjótállás (hónap):
A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe

Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
5630 Békés Dózsa György utca 3.
62 601 261, - HUF
12 249 007,- HUF
0 hónap
Nem

Hídknap Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd Lévai Út 21.
57 691 204, - HUF
9 129 750,- HUF
36 hónap
Nem

VERAVA Korlátolt Felelősségű Társaság
1182 BUDAPEST ESZE TAMÁS UTCA 68/a
60 789 829, - HUF
10 170 284, HUF
0 hónap
Nem

Mindhárom beérkezett ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás.
A legkedvezőbb árajánlatot adó Hídknap Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozásnak az ajánlata a
legkedvezőbb. A Bíráló Bizottság megvizsgálta az ajánlatot, mely megfelelt a formai követelményeknek, hibát
hiányosságot nem tartalmazott, így érvényesnek tekinthető.
A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 65.081.902,- Ft bruttó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be, a legkedvezőbb ajánlat bruttó 84.862.612 FT. A bruttó 19.780.710,- Ft összegű
különbözetre többletforrás kijelölése szükséges. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a többletforrást biztosítja,
úgy Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága átadott döntési jogkörében eredményesnek tudja nyilvánítani az eljárást.
Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy nem biztosítja a szükséges többletforrást, úgy újabb közbeszerzési
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eljárás válik szükségessé, azzal azonban a beérkezett ajánlatokat látva számítani kell, hogy a következő körben is
várhatóan a rendelkezésre álló forrástól magasabb árajánlatok fognak érkezni, ezért a Képviselő-testületnek
többletforrást kell majd biztosítania a beruházás megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot az ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatásához kinevezte, viszont akkor
még nem volt ismeretes a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége. A közbeszerzési szakértelem bruttó
317.500 Ft-ba fog kerülni, az EKR regisztrációs díj 40.000 Ft míg a Közzétételi díj 100.000 Ft lesz, így a teljes
közbeszerzés lebonyolításának díja 457.500 Ft lesz.
A piackorszerűsítés megvalósításához szükséges az elektromos hálózat fejlesztésére, mely nem része a projektnek.
Az elektromos hálózat fejlesztéséhez 66 A megvásárlása szükséges, melynek költsége 66 A * 3600 Ft/A + ÁFA,
azaz összesen 301.752 forint szükséges.
Az előterjesztés megtárgyalását követően kérjük, a Képviselő-testület hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"A TOP- 1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosítószámú pályázat Városi piac árusítóhelyek fedése II. tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi
gazdaságfejlesztési megoldás” című projekt megvalósításához a szükséges 19.780.710,- Ft többletforrást a
IV./2019.(II.15). önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet 8. melléklet 48-as sora „TOP-os pályázatok önerő keret” költségvetési sor terhére biztosítja, Felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Ismételt közbeszerzéshez és elektromos hálózat fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi
gazdaságfejlesztési megoldás” című projekt Az ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 457.500
Ft, valamint az elektromos hálózat fejlesztéséhez szükséges 301.752 Ft többletköltséget a 2018. évi szabad
maradvány terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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4. napirendi pont
A Képviselő-testület
2019. május 8-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések

