Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: perjesi@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2019. augusztus 29-én, csütörtökön 16 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére, a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. 2019. évi út és parkoló építés
2. Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése tárgyban indított
közbeszerzési eljárásról döntés
3. A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása
közbeszerzési eljárásban döntés
4. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.

Gyomaendrőd, 2019. augusztus 27.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2019. augusztus 29.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2019. évi út és parkoló építés
Pardi László osztályvezető, Dr. Varga Imre ügyvéd
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület a 2019. áprilisi ülésén elfogadta a 2019. évi út és parkoló építési és felújítási és járda felújítási
tervet és kijelölte a hozzá tartozó bíráló bizottságot. A Képviselő-testületi döntésben szereplő munkálatok döntő
többségére a közbeszerzési eljárás már lefolytatásra került és a munkálatok is megkezdődtek, több helyszínen már
be is fejeződtek.
Az áprilisban született döntésben szereplő beruházási helyszínek közül 3 esetében építési engedélyezést kellett
lefolytatni, mely mára befejeződött és rendelkezésünkre állnak a jogerős építési engedélyek, így a közbeszerzési
eljárás már lefolytatható.
Az első körös közbeszerzési eljárásból kimaradt beruházási helyszínek:
Kossuth u. 30. szám előtti parkoló
Blaha úti óvoda előtti parkoló
Orgona utcai útépítés
Temetői utak aszfaltozása (későbbi Képviselő-testületi döntés miatt)
Bírálóbizottság megkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését és elkészült az ajánlattételi felhívás és a
dokumentáció.
Az eljárást a Kbt. Harmadik része szerinti eljárásrendben, a 115. § (1) bekezdése alapján javasoljuk lefolytatni, tehát
legalább 5 ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának
5.) pontja alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát is, mely személyek közreműködésével előkészítésre került
az ajánlati felhívás és dokumentáció.
A Bírálóbizottság 2019. augusztus 29-én tartja ülését, melyen tárgyalja az ajánlati felhívást, így a végleges
ajánlattételi felhívás a Bizottság ülésén kerül ismertetésre.
Amennyiben a döntést hozó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, úgy az eljárást
megindító felhívást a Dr Varga Imre megküldi a meghívandó gazdasági szereplők részére.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"Ajánlattételi felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság jóváhagyja a „2019. évi út és parkoló építés” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívását az alábbiak szerint elfogadja és egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi gazdasági
szereplők részére, ajánlattételre felhívás céljából a közbeszerzési dokumentumokat küldje meg:
1.
2.
66.)
3.
4.
5.

Galéria Invest Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 2.)
Swietelsky Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Ipari út 44Bólem Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.)
Csabatechnika Kft. (5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 30.)
Bereczki és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3.)

Határidők, felelősök:

2

Határidő: azonnal

3

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001129052019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

2019. évi út és parkoló építés

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Eljárás részei
Közbeszerzés tárgya:

2019. évi út és parkoló építés

Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételre lehetőség van:

Igen

Ajánlatok benyújthatók:

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

5

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Részek meghatározása
Elnevezés:

Endrődi úti parkoló

Rész száma:

1

Elnevezés:

Kossuth úti parkoló

Rész száma:

2

Elnevezés:

Orgona utca 1. szakasz

Rész száma:

3

Elnevezés:

Orgona utca 2. szakasz

Rész száma:

4

Elnevezés:

Temetői utak aszfaltozása

Rész száma:

5

EKR001129052019

2019.08.28 16:15:53

Keretmegállapodás
Keretmegállapodás
Nem

Keretmegállapodás megkötésére irányul

Ajánlatkérők
Ajánlatkérők
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:

Selyem Út 124

Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Pardi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

varosuzem@gyomaendrod.hu

Telefon:

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

5500

Ország:

Magyarország

László
+36 66581232

Fax:

+36 66283288

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
20543886

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

Postai cím:

Kinizsi Utca 13

Város:

Békéscsaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Varga

iroda@drvargaimre.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

+36 66444568

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

EKR001129052019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001129052019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

2019. évi út és parkoló építés

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Előkészítő iratok
Rész:

1 - Endrődi úti parkoló

Becsült érték (nettó értékben)

2 554 706

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer

Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:

tervezői költségbecslés

A becsült érték egybeszámított érték:

Nem

Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben)

2 554 706

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő

Igen

A rendelkezésre álló fedezet forrása

saját forrás

Rész:

HUF

2 - Kossuth úti parkoló

Becsült érték (nettó értékben)

1 417 444

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer

Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:

tervezői költségbecslés

A becsült érték egybeszámított érték:

Nem

Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben)

1 417 444

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő

Igen

A rendelkezésre álló fedezet forrása

saját forrás

Rész:

HUF

HUF

HUF

3 - Orgona utca 1. szakasz

Becsült érték (nettó értékben)

5 382 244

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer

Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:

tervezői költségbecslés

A becsült érték egybeszámított érték:

Nem

Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben)

5 382 244

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő

Igen

EKR001129052019
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001129052019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

2019. évi út és parkoló építés

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:

Selyem Út 124

Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Pardi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

varosuzem@gyomaendrod.hu

Telefon:

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

5500

Ország:

Magyarország

László
+36 66581232

Fax:

+36 66283288

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
20543886

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

Postai cím:

Kinizsi Utca 13

Város:

Békéscsaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Varga

iroda@drvargaimre.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

+36 66444568

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR001129052019

2019.08.28 16:15:51

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45233120-6

2019. évi út és parkoló építés

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útépítési, parkoló építési beruházás Gyomaendrőd Városban.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

60

vagy a teljesítés határideje:

Gyomaendrőd közigazgatási területe

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

5

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

EKR001129052019

1 - Endrődi úti parkoló

Gyomaendrőd, Endrődi utca

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 8. szám alatti létesítményhez kapcsolódó Endrődi utca felőli 10 férőhelyes parkoló kialakítása. Endrődi
utca szelvényezés szerinti jobb oldalon, személygépkocsik parkolását biztosító parkoló, a közút tengelyével merőleges beállási
lehetőséggel. A várakozóhely szélessége 2,5 méter és 3,5 méter (mozgáskorlátozott parkoló). Részletes adatok a műszaki
dokumentációban találhatóak.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:

EKR001129052019

2 - Kossuth úti parkoló

Nem

NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 27. szám előtti 4 férőhelyes parkoló kialakítása. Kossuth utca szelvényezés szerinti jobb oldalon,
személygépkocsik parkolását biztosító parkoló, a közút tengelyével párhuzamos beállási lehetőséggel. A várakozóhely szélessége 2
méter. Részletes adatok a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

EKR001129052019

3 - Orgona utca 1. szakasz

Nem

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd, Orgona utca

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd, Orgona utca burkolttá tétele. Burkolatszélesség: 3,5 méter Padka szélesség: 1,0 méter Részletes adatok a műszaki
dokumentációban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45233120-6

EKR001129052019

4 - Orgona utca 2. szakasz

Nem

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd, Orgona utca

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyomaendrőd, Orgona utca burkolttá tétele. Burkolatszélesség: 3,5 méter Padka szélesség: 1,0 méter Részletes adatok a műszaki
dokumentációban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

30

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
60

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) További információ:

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

EKR001129052019

5 - Temetői utak aszfaltozása

Nem

45233120-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú gyomai köztemető, 5168/7 hrsz-ú endrődi köztemető

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A gyomaendrődi köztemetőkben található belső utak karbantartása zúzottkő felhasználásával, átlagosan 3,0 méter szélességben.
Részletesen a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (24-60 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

30

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

60

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
EKR001129052019

Nem

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok
bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az
előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a
Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelmény nem került előírásra.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében: Jóteljesítési biztosíték: (azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): a Kbt. 134 § (4)-(5), illetve (6)
bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
biztosítékaként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű biztosítékot
köt ki. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként (visszatartással is lehetséges) az előírt
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia a
szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően a jótállási idő teljes tartama alatt.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül
számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő
részére. A kivitelezés során ajánlatkérő 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára. A 100 %-os
készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-átvételt követően teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla benyújtására. Az
igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem
Nem

EKR001129052019

Tárgyalásos eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.09.09

13:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.09.09

15:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégaláírási
nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése
szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy
arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől) b) folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1
példánya, továbbá xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül)] 2. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3. A nyertes
ajánlattevőként szerződő fél köteles - a szerződés teljes időtartamára - teljes körű felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévőt
kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg: I-IV. rész: 1 millió HUF/káresemény, 2 millió HUF/év, V. rész: 2 millió HUF/
káresemény, 4 millió HUF/év, több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb előírás szerinti feltételnek
megfelelni. 4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 5. Az ajánlathoz csatolni kell a teljes körűen
kitöltött árazatlan költségvetést Excel fájlformátumban. 6. Ajánlatkérő nevében eljár: dr. Varga Imre FAKSZ 5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 13., Tel.: +36 66444568; E-mail: iroda@drvargaimre.hu, Lajstromszám: 00449 7. Az ajánlatok értékelési szempontok

EKR001129052019

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–tól (minimum)-10-ig (maximum). Ajánlatkérő az Egyösszegű
nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a nyertes ajánlat
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba)
pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A Jótállás tekintetében Ajánlatkérő Pvizsgált = {(
Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P } módszerével végzi az értékelést, ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó
határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális
pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 24-60 hónap. A 24 hónap időtartamnál
kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
felhívásban külön ki nem emelt egyéb dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. Amennyiben az EKR rendszerben
nyilatkozat minta rendelkezésre áll, azt értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozatok kitöltött és cégszerűen aláírt,
szkennelt példányait kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni az Ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott
iratminták tartalmának megfelelően - egyéb előírás hiányában - pdf fájlformátumban.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

EKR001129052019

A rendelkezésre álló fedezet forrása

Rész:

saját forrás

4 - Orgona utca 2. szakasz

Becsült érték (nettó értékben)

4 256 516

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer

Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:

tervezői költségbecslés

A becsült érték egybeszámított érték:

Nem

Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben)

4 256 516

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő

Igen

A rendelkezésre álló fedezet forrása

saját forrás

Rész:

HUF

HUF

5 - Temetői utak aszfaltozása
8 702 014

Becsült érték (nettó értékben)
Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer

Egyéb módszer
tervezői költségbecslés

Egyéb módszer meghatározása:

Nem

A becsült érték egybeszámított érték:
Rendelkezésre álló fedezet (nettó értékben)
A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő
A rendelkezésre álló fedezet forrása

HUF

8 702 014

HUF

Igen
saját forrás

Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Becsült érték alátámasztása

tervezői költségbecslés

Tervezői
költségbecslés_Gyomaendrős_En
drődi_parkoló.pdf

Részletek

Becsült érték alátámasztása

tervezői költségbecslés

Tervezői költségbecslés
Gyomaendrős_Kossuth_parkoló.p
df

Részletek

Becsült érték alátámasztása

tervezői költségbecslés

Tervezői
költségbecslés_Gyomaendrőd_Or
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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001129052019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

2019. évi út és parkoló építés

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok

Melyik szakaszhoz szükséges Melyik részhez szükséges

NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajánlattételi szakasz, Bírálati 1 - Endrődi úti parkoló, 2 szakasz
Kossuth úti parkoló, 3 Orgona utca 1. szakasz, 4 Orgona utca 2. szakasz, 5 Temetői utak aszfaltozása

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Ajánlattételi szakasz

1 - Endrődi úti parkoló, 2 Kossuth úti parkoló, 3 Orgona utca 1. szakasz, 4 Orgona utca 2. szakasz, 5 Temetői utak aszfaltozása

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Ajánlattételi szakasz

1 - Endrődi úti parkoló, 2 Kossuth úti parkoló, 3 Orgona utca 1. szakasz, 4 Orgona utca 2. szakasz, 5 Temetői utak aszfaltozása

NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében

Ajánlattételi szakasz

1 - Endrődi úti parkoló, 2 Kossuth úti parkoló, 3 Orgona utca 1. szakasz, 4 Orgona utca 2. szakasz, 5 Temetői utak aszfaltozása

NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattételi szakasz

1 - Endrődi úti parkoló, 2 Kossuth úti parkoló, 3 Orgona utca 1. szakasz, 4 Orgona utca 2. szakasz, 5 Temetői utak aszfaltozása

Új iratok hozzáadása a kötelezően benyújtandó nyilatkozatokhoz
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Egyéb tájékoztatás/dokumentum

közbeszerzési dokumentumok

Dokumentáció.doc

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki dokumentáció 1

1. rész Endrődi úti parkoló.zip

Részletek

EKR001129052019

Műveletek

2019.08.28 16:15:52

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki dokumentáció 2

2. rész Kossuth úti parkoló.zip

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki dokumentáció 3

3. rész Orgona utca 1. szakasz.zip

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki dokumentáció 4

4. rész. Orgona utca 2.
szakasz.zip

Részletek

Műszaki leírás/dokumentáció

műszaki dokumentáció 5

5. rész temetői utak
aszfaltozása.zip

Részletek

További közbeszerzési dokumentumok
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

Fájl neve

Műveletek

Szerződés-tervezet

szerződéstervezet

szerződéstervezet.doc

Részletek

1 - Endrődi úti parkoló
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - ENDRŐDI ÚTI PARKOLÓ
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Jótállás (24-60 hónap)

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban
felsorolt kizáró okok

Logikai

Igen

Nem

Nem

Kijelentem továbbá, hogy az általam
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az
alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás III.1.4. pontjában
kikötött jóteljesítési biztosítékot
határidőben nyújtja.

Logikai

Igen

Nem

Nem

(1 of 1)
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2 - Kossuth úti parkoló
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - KOSSUTH ÚTI PARKOLÓ
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Jótállás (24-60 hónap)

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban
felsorolt kizáró okok

Logikai

Igen

Nem

Nem

Kijelentem továbbá, hogy az általam
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az
alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás III.1.4. pontjában
kikötött jóteljesítési biztosítékot
határidőben nyújtja.

Logikai

Igen

Nem

Nem

(1 of 1)

3 - Orgona utca 1. szakasz
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - ORGONA UTCA 1. SZAKASZ
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Jótállás (24-60 hónap)

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban
felsorolt kizáró okok

Logikai

Igen

Nem

Nem

Kijelentem továbbá, hogy az általam
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az
alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok.

Logikai

Igen

Nem

Nem

EKR001129052019

Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás III.1.4. pontjában
kikötött jóteljesítési biztosítékot
határidőben nyújtja.

Logikai

Igen

Nem

Nem

(1 of 1)

4 - Orgona utca 2. szakasz
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - ORGONA UTCA 2. SZAKASZ
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Jótállás (24-60 hónap)

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban
felsorolt kizáró okok

Logikai

Igen

Nem

Nem

Kijelentem továbbá, hogy az általam
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az
alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás III.1.4. pontjában
kikötött jóteljesítési biztosítékot
határidőben nyújtja.

Logikai

Igen

Nem

Nem

(1 of 1)

5 - Temetői utak aszfaltozása
NYILATKOZAT ÖSSZEÁLLÍTÓ - TEMETŐI UTAK ASZFALTOZÁSA
Ajánlattételi forduló
Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

Jótállás (24-60 hónap)

Szám
Tizedesek: 0

Igen

Nem

Igen

EKR001129052019

Mező címke

Mező típus

Kötelező

Ismétlődő

Felolvasólapra

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban
felsorolt kizáró okok

Logikai

Igen

Nem

Nem

Kijelentem továbbá, hogy az általam
igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az
alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok.

Logikai

Igen

Nem

Nem

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy ajánlattevő az
ajánlattételi felhívás III.1.4. pontjában
kikötött jóteljesítési biztosítékot
határidőben nyújtja.

Logikai

Igen

Nem

Nem

(1 of 1)

EKR001129052019

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése tárgyban indított közbeszerzési
eljárásról döntés
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. augusztus 8-án közbeszerzési eljárást indított „Gyomai háziorvosi
rendelő energetikai korszerűsítése” tárgyban. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) lebonyolított
eljárás ajánlattételi határideje 2019. augusztus 21-én 11:00 óra volt.
Az ajánlattételi felhívásra az előírt határidőre három ajánlat érkezett az alábbi szolgáltatóktól:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

"TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
5520 Szeghalom Állomás újtelep Utca 1/2.
24 488 070, - HUF
24 hónap
72 hónap.

2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60 hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

Tufa Csobog Kft
5520 Szeghalom Bocskai Utca 42/8.
23 934 403,-HUF
24 hónap

3.
számú ajánlat
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60 hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

Z-Vin Bau Betéti Társaság
5520 Szeghalom Kazinczy Utca 27
23 000 000, - HUF
24 hónap

72 hónap.

72 hónap

A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 20.569.589 Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Az ajánlatok értékelése (legjobb ár-érték arány kiválasztása) alapján a Z-Vin Bau Betéti Társaság ajánlattevő tette a
legkedvezőbb ajánlatot nettó 23.000.000 ,-Ft + ÁFA-s áron. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezés megvalósításához
3.086.622 Ft szükséges amelyet amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
augusztus 29-i ülésén nem biztosít, elegendő forrás hiányában a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságnak az eljárás eredménytelenségéről kell dönteni mivel a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján,
az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül dönthet az eljárás eredménytelenségéről
amennyiben a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt –
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. .
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembevételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése tárgyban indított közbeszerzési eljárásról döntés"
4

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárást Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján eredménytelennek
nyilvánítja, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Petényi Roland
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása közbeszerzési
eljárásban döntés
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. augusztus 8-án közbeszerzési eljárást indított „A Kállai Ferenc Kulturális
Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” tárgyban. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)
lebonyolított eljárás ajánlattételi határideje 2019. augusztus 21-én 9:00 óra volt.
Az ajánlattételi felhívásra az előírt határidőre három ajánlat érkezett az alábbi szolgáltatóktól:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely:
5502 Gyomaendrőd Blaha Lujza utca 30.
Nettó ajánlati ár (HUF):
84.828.708, - HUF
Jótállás (24-60hónap):
24 hónap
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):
48 hónap.
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

Hídknap Faipari Kft.
5500 Gyomaendrőd Lévai út 21..
90.514.735 ,-HUF
24 hónap

3.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

MALKÓCS PLUSZ Építőipari és Szolgáltató Kft.
5741 Kétegyháza Rákóczi út 79.
87.462.886, - HUF
24 hónap

48 hónap.

48 hónap

A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 57.125.984 Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Az ajánlatok értékelése (legjobb ár-érték arány kiválasztása) alapján a Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembevételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása közbeszerzési eljárásban döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a „A Kállai Ferenc Kulturális Központ
multifunkciós közösségi térré alakítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján
6

eredménytelennek nyilvánítja, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Tárgy:

BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2019. augusztus 29-i ülésére
Bejelentések

