Elıterjesztés
Tárgy: „Útburkolat megerısítés és útépítés Tengelic községben vállalkozási szerzıdés
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Tisztelt Képviselı-testület!
A Móra Ferenc utca útépítése és az Óvoda utca felújítási munkáinak kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját 2014. augusztus 11-én 3 gazdasági szereplı
részére küldtük meg.
Határidıre két ajánlattétel érkezett, a harmadik cég nem kívánt ajánlatot benyújtani a
felhívásunkra.
A két ajánlat az alábbi megajánlásokkal került benyújtásra:
1.VIA-PONT-DUNA Kft.
2423 Daruszentmiklós, Akácfa út 9.
Ajánlati ár: nettó 39 428 778,- Ft
2. Timpanon P+P Kft.
2459 Rácalmás, József A. u. 42.
Ajánlati ár: nettó 43 293 732,- Ft
Az eljárásban 2014. augusztus 27-én került sor hiánypótlási felhívás közzétételére, tekintettel
arra, hogy a VIA-PONT-DUNA Kft ajánlattevı ajánlata tartalmazott kisebb hiányosságokat.
A Bíráló Bizottság a hiánypótlási határidı letelte után, az ajánlatok és a hiánypótlás
átvizsgálását követıen az alábbiakat állapította meg az ajánlatokról:
1. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a Timpanon P+P Kft. (2459 Rácalmás, József A.
u. 42.) ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatkérési
dokumentációban és a jogszabályokban elıírt követelményeknek, azaz nem tartalmaz
érvénytelenségre okot adó eltéréseket, ezért a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja, hogy
ezen ajánlattevı ajánlatát az Ajánlatkérı nyilvánítsa érvényesnek és alkalmasnak, tekintettel
arra, hogy ezen ajánlattevı a felhívásban elıírtaknak megfelelıen igazolta a szerzıdés
teljesítésére való alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem állását.
2/ A Bíráló Bizottság megállapította hogy VIA-PONT-DUNA Kft. (2423 Daruszentmiklós,
Akácfa út 9.) ajánlattevı a hiánypótlási határidı lejártáig benyújtotta hiánypótlását, és így az
ajánlata már mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatkérési
dokumentációban és a jogszabályokban elıírt követelményeknek, az nem tartalmaz
érvénytelenségre okot adó eltéréseket, ezért a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja, hogy
ezen ajánlattevı ajánlatát az Ajánlatkérı nyilvánítsa érvényesnek és alkalmasnak, tekintettel
arra, hogy ezen ajánlattevı a felhívásban elıírtaknak megfelelıen igazolta a szerzıdés
teljesítésére való alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem állását.
A tartalmi értékelésre csak érvényes ajánlatok tekintetében kerülhet sor. Az ajánlatok tartalmi
értékelésénél a bírálati szempontot kell figyelembe venni, vagyis a legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatás elvét.

Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes és
alkalmas ajánlatot a VIA-PONT-DUNA Kft. ajánlattevı nyújtotta be, és amennyiben az
ajánlata továbbá az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege Ajánlatkérı számára is
megfelel, a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolta az eljárást eredményessé nyilvánítani és az
eljárás nyerteseként a VIA-PONT-DUNA Kft. ajánlattevıt kihirdetni és vele a szerzıdést az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban foglaltaknak megfelelıen
megkötni.
Tekintettel arra, hogy a második legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatásra vonatkozó
érvényes és alkalmas ajánlatot a Timpanon P+P Kft. ajánlattevı nyújtotta be, és amennyiben
az ajánlata továbbá az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege Ajánlatkérı számára is
megfelel, a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolta az eljárást eredményessé nyilvánítani és az
eljárás második helyezettjének a Timpanon P+P Kft ajánlattevıt kihirdetni.
A közbeszerzési eljárást lezáró döntésnél testületi döntéshozatal esetében név szerinti
szavazást kell alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet tárgyalja meg az elıterjesztést és fogadja el a határozati
javaslatot.
Tengelic 2014. augusztus 3.
Gáncs István sk.
Polgármester
Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete az „Útburkolat megerısítés és
útépítés Tengelic községben vállalkozási szerzıdés keretében” tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
2. A képviselı-testület a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján
a VIA-PONT-DUNA Kft.-t ( 2423 Daruszentmiklós, Akácfa út 9.) hirdeti ki nyertes
ajánlattevınek, a következı szerzıdéses feltétellel: nettó ajánlati ár 39.428.778.-Ft.
3. A Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás második helyezettjének a Timpanon P+P
Kft. (2459 Rácalmás, József A. u. 42.) ajánlattevıt hirdeti ki.
4.A képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel kötendı
szerzıdés megkötésére.
Határidı: Közlésre azonnal
Felelıs: Gáncs István polgármester

vállalkozási

