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Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő testülete

ELŐTERJESZTÉS
„Pomáz, Mátyás király utca felújítása”
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye
döntéshozatalra vonatkozóan

Pomáz Város „Pomáz, Mátyás király utca felújítása” tárgyában a 75/2019 (IV.17.) sz. Ök.
határozatával támogatói döntést hozott a BPM-ÁPI/1535-1/2019 számú Miniszteri támogatói döntés
alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Hajdu Ügyvédi Iroda került
megbízásra.
Eljárás fajtája: közbeszerzési eljárás lett, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke eléri a nettó
25 millió forintot és fentiekre tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Pomáz Város Önkormányzata a fentiek figyelembevételével meghozta 75/2019.(IV.17.) Ök.
határozatát, mely szerint megindítja a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés
lefolytatását.
A Bíráló Bizottság EKR000299112019 számon indított eljárásban a dokumentumok
áttekintését követően a következő javaslatot tette a döntéshozó részére:

1. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a
következő ajánlattevők nyújtottak be érvényes ajánlatot:
1. Ajánlattevő neve: Strabag Általános Építő Kft.
Ajánlatevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. (Infopark D ép)
Adószáma: 11705053-4-44
Ajánlati ár (nettó HUF)
75.918.695, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás
időtartama (0-24 hónap között)

24 hónap

A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai vagy
egyetemi végzettséggel rendelkező szakember rendelkezik-e
patak rekonstrukcióban szerzett szakmai tapasztalattal (0-36

22 hónap

1

hónap között)

A Bíráló Bizottság rögzíti, hogy az eljárásban hiánypótlási felszólításra és felvilágosítás
kérésre volt szükség, 2019. május 24. napján 10.00 órai határidővel. Bíráló Bizottság a
benyújtott hiánypótlást áttekintette és a következőket állapította meg:
STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.)
a.) Ajánlattevő az EKR felületén a Gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó
információknál megadta B.F. adatait, azonban nem ő írta alá a nyilatkozatokat, hanem
K.G. cégvezető. Kérjük a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk pont
alatt K.G. adatait (születési hely, idő, utca és házszám, e-mail cím stb.) megadni
szíveskedjenek.
Kérjük az ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében az EKR felületén a fenti adatokat
megadni szíveskedjen!
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a benyújtott hiánypótlás megfelelő.
A Bíráló Bizottság a fentiek alapján javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy az
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, megfelel a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak.

2.) A Bíráló Bizottság az 1. pontban meghatározott érvényes ajánlatot értékelte a
közbeszerzési dokumentációban meghatározottaknak megfelelően:
STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlati ár (nettó HUF),
súlyszám: 70

75.918.695, - Ft

Pontszám:

10,00 pont

Súlyozott pontszám:

700,00 pont

A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás
időtartama (0-24 hónap között), súlyszám: 10

24 hónap

Pontszám:

10,00 pont

Súlyozott pontszám:

100,00 pont

A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai
vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember
rendelkezik-e
kivitelezési
feladatok
ellátáshoz
kapcsolódó felelős műszaki vezetői tapasztalattal (0-36
hónap között) (egész hónapban szükséges megadni),
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22 hónap

súlyszám: 20

Pontszám

7,00 pont

Súlyozott pontszám:

140,00 pont

Összesen:

940,00 pont

3.) A Bíráló Bizottság az 1-2. pontban foglaltak alapján a következőket javasolja a
Képviselőtestületnek:
a.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a
következő ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot:
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlatevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u, 2. (Infopark D ép.)
Ajánlati ár (nettó HUF)
75.918.695, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet
jótállás időtartama (0-24 hónap között)

24 hónap

A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú
főiskolai vagy egyetemi végzettséggel
rendelkező szakember rendelkezik-e
kivitelezési feladatok ellátáshoz kapcsolódó
felelős műszaki vezetői tapasztalattal (0-36
hónap között) (egész hónapban szükséges
megadni)

22 hónap

b.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy
érvénytelen ajánlat nem került benyújtásra.
c.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a becsült
érték és a rendelkezésre álló fedezet nettó 72.622.386.- Ft.
d.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek annak megállapítását, hogy az eljárás
eredményes, amennyiben a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtó
STRABAG Általános Építő Kft. nettó ajánlati ára (75.918.695, - Ft) és a rendelkezésre
álló fedezet közötti különbözetet (3.296.309, - Ft) Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
e.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a
következő ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, 940,00
pontszámmal ezáltal az eljárás nyertese:
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlatevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u 2. (Infopark D. ép)
Adószáma: 11705053-4-44
Ajánlati ár (nettó HUF)
75.918.695, - Ft

3

A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás
időtartama (0-24 hónap között)

24 hónap

A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai
vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember
rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai
tapasztalattal (0-36 hónap között)

22 hónap

f.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a
nyertest követő ajánlattevő ne kerüljön megállapításra, tekintettel arra, hogy csak egy
ajánlat került benyújtásra.
g.) A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az összegezés tervezet elfogadását.
Pomáz 2019.06.03.

Vicsi László s.k.,
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_______/2019. (IV.2.) határozata

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……… szavazattal úgy határozott, hogy
„Pomáz, Mátyás király utca felújítása” tárgyú beszerzési eljárás pályázat kiírása alapján a
beruházás munkáinak kivitelezésére a Kbt. szerinti, beszerzési eljárás lefolytatása után:
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az EKR000299112019 számú eljárás összegezés
tervezetét elfogadja.
A Képviselő-testület az eljárás tekintetében az alábbiakat állapítja meg:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvényes
ajánlatot:
1. Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlatevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 (Infopark D ép)
Adószáma: 11705053-4-44
Ajánlati ár (nettó HUF)
75.918.695, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás
időtartama (0-24 hónap között)
A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai
vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember
rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai
tapasztalattal (0-36 hónap között)
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24 hónap

22 hónap

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a becsült érték és a rendelkezésre álló fedezet nettó
72.622.386.- Ft.
3. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek annak megállapítását, hogy az eljárás
eredményes, amennyiben a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtó STRABAG
Általános Építő Kft. nettó ajánlati ára (75.918.695, - Ft) és a rendelkezésre álló fedezet közötti
különbözetet (3.296.309, - Ft) Ajánlatkérő a 2019. évi költségvetés általános tartalékából
biztosítja.
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlatot, 940,00 pontszámmal ezáltal az eljárás nyertese:
Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Ajánlatevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D ép)
Adószáma: 11705053-4-44
Ajánlati ár (nettó HUF)
75.918.695, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás
időtartama (0-24 hónap között)
A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai
vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember
rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai
tapasztalattal (0-36 hónap között)

24 hónap

22 hónap

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertest követő ajánlattevő ne kerüljön
megállapításra, tekintettel a rendelkezésre álló fedezet mértékére.
6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az összegezés tervezetet elfogadja és felhatalmazza
a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vicsi László polgármester
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