ELŐTERJESZTÉS
A MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE
Tárgy: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” - VP67.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat
Tárgyalás időpontja: 2020. október 22.
Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester
Előadó: Tímár Zoltán polgármester
Vonatkozó jogszabályok:
Az előterjesztést tárgyaló bizottságok:
Mikepércs, 2020. október 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mikepércs Községi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Harmadik rész 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az „Út kivitelezés -VP-7.2.17.4.1.2-16” építési beruházás tárgyban.
I.)

Az előzmények ismertetése:

A Mikepércs Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által kiírt „Út kivitelezés -VP-7.2.17.4.1.2-16” tárgyában 2020. október 09-én nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. § szerint
lefolytatandó közbeszerzési eljárást indított.
Az ajánlattételi határidő 2020. október 16-án 10:00 órakor járt le.
Az ajánlattételi határidőig 5 db, azaz öt darab ajánlat került benyújtásra az Ajánlatkérőhöz.
Az ajánlatok értékelését és bírálatát ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján végezte el
Ajánlatkérő. Ajánlatkérő megállapította, hogy hiánypótlás és/vagy felvilágosítás kérés
szükséges.
Az eljárásban az alábbi ajánlattevők adtak ajánlatot:

II.

Érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő(k):

1.)
Ajánlattevő neve:

Aszfalt Impex Bau Kft.

Székhelye:

4320 Nagykálló Sport Út 20

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy:
•
a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha
ajánlatát a Kbt. 53. § (8) bekezdés alapján visszavonta az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

2.)

Ajánlattevő neve:

Rol-Ram Bau Kft

Székhelye:

4320 Nagykálló Gyöngyvirág Út 21

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy:
•
a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha
ajánlatát a Kbt. 53. § (8) bekezdés alapján visszavonta az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
3.)
Ajánlattevő neve:

Locustfund-Bau Kft.

Székhelye:

4841 Jánd Rákóczi Út 25

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel
arra, hogy:
•
a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha
ajánlatát a Kbt. 53. § (8) bekezdés alapján visszavonta az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
III.

Érvényes ajánlatot adó ajánlattevők

1.)
Ajánlattevő neve:

Perfect Ép-Szolg Kft

Székhelye:

4474 Tiszabercel Vásártér Út 140

Nettó vállalkozási díj (Ft): 103 424 250
Szakmai ajánlat: A teljesítésbe bevonásra kerül min. 1fő olyan szakember, aki mélyépítési
kivitelezési munkákban 12 hó tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): IGEN
Amennyiben "igen" választ ad meg a 2.sz. értékelési szempont esetében Ajánlattevő, akkor a
bevonásra kerülő szakember nevének megadása kötelező a Felolvasólapon
Szakember neve: Dobó István
A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama. (hónap) (min.
0 hónap, max. 24 hónap): 22
Ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

2.)
Ajánlattevő neve:

VTS Építő Kft.

Székhelye:

4064 Nagyhegyes Nyugati Utca 39

Nettó vállalkozási díj (Ft): 77 919 250
Szakmai ajánlat: A teljesítésbe bevonásra kerül min. 1fő olyan szakember, aki mélyépítési
kivitelezési munkákban 12 hó tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): IGEN
Amennyiben "igen" választ ad meg a 2.sz. értékelési szempont esetében Ajánlattevő, akkor a
bevonásra kerülő szakember nevének megadása kötelező a Felolvasólapon
Szakember neve: Dobó Tibor
A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama. (hónap) (min.
0 hónap, max. 24 hónap): 24
Ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

IV.

Összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő(k):

Az ajánlattevő ajánlata érvényes és nem áll a kizáró okok hatálya alatt, árajánlata
Ajánlatkérő számára a rendelkezésre álló forrás mértékére megfelelő:
Ajánlattevő neve:

VTS Építő Kft.

Székhelye:

4064 Nagyhegyes Nyugati Utca 39

Nettó vállalkozási díj (Ft): 77 919 250
Szakmai ajánlat: A teljesítésbe bevonásra kerül min. 1fő olyan szakember, aki mélyépítési
kivitelezési munkákban 12 hó tapasztalattal rendelkezik (igen/nem): IGEN
Amennyiben "igen" választ ad meg a 2.sz. értékelési szempont esetében Ajánlattevő, akkor a
bevonásra kerülő szakember nevének megadása kötelező a Felolvasólapon
Szakember neve: Dobó Tibor
A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama. (hónap) (min.
0 hónap, max. 24 hónap): 24
A bírálóbizottság javasolja a döntéshozó számára, hogy a fenti indokok alapján
nyilvánítsa eredményessé az eljárást és nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevőt
hirdesse ki: VTS Építő Kft.

A támogatási intenzitás jelen projektben 95 %-os, azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati
árának 5 %-a (nettó 3.895.962 Ft) önerőből finanszírozza Ajánlatkérő.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon döntést a
nyertes kivitelező kiválasztásáról.

Mikepércs, 2020. október 20.
Tímár Zoltán sk.
polgármester

………../2020. (X.22) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
JAVASLATA

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 27. § (5)
bekezdés alapján név szerinti szavazással dönt arról, hogy az „Út kivitelezés -VP7.2.1-7.4.1.2-16” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményes és a nyertes
ajánlattevők:
VTS Építő Kft., akinek ajánlata érvényes, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és
árajánlata ajánlatkérő számára megfelelő.
A támogatási intenzitás jelen projektben 95 %-os, azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati
árának 5 %-a (nettó 3.895.962 Ft) önerőből finanszírozza Ajánlatkérő.

Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárást
lezáró szerződés megkötésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
Melléklet: név szerinti szavazás

…………….. sk.
Polgármester

………………………….. sk.
Jegyző

