Csobánka Község Polgármesterétől
Tárgya: A „Csobánka Nádas utcai híd
bontására és új híd komplett kivitelezése”
tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott
ajánlat elbírálása

Iktatószám: 01/445-3/2019.

Előterjesztés száma: 27/2019.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 14-i rendes ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Csobánka Község Önkormányzata a Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján
2018. november 16-án ajánlattételi felhívást jelentetett meg Csobánka Nádas utcai híd
bontására és komplett kivitelezésre.
Az ajánlattételi felhívás 6 ajánlattevőnek került megküldésre, valamint helyben szokásos
módon is közzétételre került. Az ajánlattételi határidő 2019. január 15. napja volt, mely
határidőig 1 db ajánlat érkezett Hivatalunkba. (1 sz. melléklet: ajánlat)
Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata 13. § (4) bekezdése
értelmében az ajánlatok elbírálása során az értékelő bizottság az ajánlati felhívásban
meghatározott értékelési szempontok szerint bírálja el az ajánlatot. Az ajánlatkérő köteles
megvizsgálni az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági,
műszaki és szakmai alkalmasságát.
Az értékelésről készített bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. Az
értékelő munkabizottság a fenti feltételeknek megfelelő ajánlattevő a Szyla Építőipari Kft.
(cím: 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11. adószám: 13755779-2-13) ajánlatát elfogadni
javasolja.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a jelen ülés napirendjén szereplő 2019. évi
költségvetésben a felhalmozási kiadások körében bruttó 20 000 000 Ft összeget terveztünk a
kivitelezésre. A jelen ajánlat azonban 24 996 154 Ft összegről szól, ezért további 4 996 154
Ft összeget az általános tartalék terhére kell biztosítani.
A fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
csatolt - nyertes ajánlattevő megnevezését tartalmazó - alábbi határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI-JAVASLAT
…/2019. (II.14.) KT-határozat
1. Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csobánka
Nádas utcai híd bontására és új híd komplett kivitelezésére” tárgyú ajánlattételi eljárás
eredményességét megállapítva a Szyla Építőipari Kft.-t (cím: 2724 Újlengyel, Dózsa György
utca 11. adószám: 13755779-2-13) minősíti nyertes ajánlattevőnek, felhatalmazva egyben a
polgármestert az ajánlatnak megfelelő bruttó 24 996 154 Ft összegű vállalkozási szerződés
megkötésére.
2. A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy 20 000 000 Ft összeget a felhalmozási
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kiadások, míg a további 4 996 154 Ft összeget az általános tartalék terhére az Önkormányzat
2019. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztés mellékletei:
1. sz. melléklet – Szyla Építőipari Kft. ajánlata
(a pályázó üzleti érdekeinek védelme miatt az 1. sz. melléklet csak a képviselők részére
kerül megküldésre)
2. sz. melléklet – Bontási jegyzőkönyv
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztés elfogadása: minősített többségű szavazatot igényel
Csobánka, 2019. február 6.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester
Az előterjesztést készítette:

Viza Zsuzsanna
műszaki ügyintéző
Törvényességi szempontból megfelel:
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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