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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2012. július 03.-án tartandó ülésére

Tárgy: Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése II. üteméhez (kivitelezés) kapcsolódó  m szaki
ellen ri/mérnöki feladatok tárgyában elindított feltételes közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról
döntéshozatalra javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

A KEOP.-7.1.0/11-2011.-0027 pályázati azonosítási számú projekt keretében (Csanytelek Község
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése el készületi munkálatai) elkezd dött a majdani
kivitelezési (II. ütem) projekthez kapcsolódó m szaki ellen ri/mérnöki feladatok ellátására irányuló
feltételes (hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos) közbeszerzési eljárás. Ezen eljárás a fenti pályázat
keretében nyertes ajánlattev  Darázs & Társa Ügyvédi Iroda közrem ködésével történik. A m szaki
ellen ri/mérnöki feladatok ellátására vonatkozóan a hatályos Kbt.-vel, valamint helyi közbeszerzési
szabályzatunkkal összhangban ajánlattételi felhívást bocsátottunk ki. A Darázs & Társa Ügyvédi Irodához
beérkezett 3 ajánlattétel felbontására 2012. június 25.-én 10 órakor került sor. A bontási jegyz könyv
értelmében a beérkezett valamennyi ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott formai követelményeknek. A bírálati szempontok szerinti ajánlatok a következ k voltak:

1. ajánlattev  neve: Innober-Wave Kft
1087 Budapest, Baross tér 2. I/5.

ajánlati ár: nettó: 24.700.000.-Ft
bruttó: 31.369.000.-Ft

2. ajánlattev  neve: K&K mérnöki iroda Kft
6640 Csongrád, Ifjúság u. 2.

ajánlati ár: nettó: 24.500.000.-Ft
bruttó: 31.115.000.-Ft

3. ajánlattev  neve: G.L.L.A. Energetikai, Vízépít  és Gépészeti Kft
1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 3.

ajánlati ár: nettó: 24.650.000.-Ft
bruttó: 31.305.500.-Ft

A közbeszerzési referens 2012. június 27. napján a tárgyalás id pontját 2012, július 03.-án 10.00 órára t zte
ki. A Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkér  képviseletében a közbeszerzési referens tájékoztatta az
ajánlattev ket, hogy benyújtott ajánlataik érvényesek, megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott követelményeknek, nincs jogi akadálya annak, hogy az ajánlatkér  és az ajánlattev k között 2012.
július 03. napján a tárgyalás megkezd djön.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) 2012. július 02. napján 10.00 órakor megtartott els  ülésén javasolta a
döntéshozónak annak megállapítását, hogy nincs jogi akadálya ajánlatkér  és a 3 ajánlattev  között a tárgyalás
2012. július 03. napján való megkezdésének.
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A Közbeszerzési  Bíráló  Bizottság  2012.  július  03.-án  11  órakor  megtartott  második  ülésén  megkezdte  a
tárgyalást, majd az érvényes ajánlatok értékelését.
Az Innober&Wave Kft jelezte ajánlatkér nek, hogy a tárgyaláson egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni és ajánlatát változtatás nélkül fenntartja.
A  K&K  Mérnöki  Iroda  Kft  részt  vett  a  tárgyaláson  és  az  ajánlattev nek  megtett  végs  ajánlatát  nettó
24.500.000.-Ft-ban, bruttó 31.115.000.-.Ft-ban rögzítette.
A tárgyaláson szintén résztvev  G.L.L.A. Kft fenntartva eredeti ajánlatát a tárgyaláson tett végs  ajánlata
24.650.000-Ft nettó, bruttó 31.305.500.-Ft volt.
Az ajánlatkér  nevében eljáró az ajánlatokat a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás bírálati szempontja
szerint értékelte. A Bíráló Bizottság tagjai külön bírálati lapon értékelték a benyújtott ajánlatokat. Az
értékelés alapján a KBB megállapította, hogy a K&K Mérnöki Iroda Kft ajánlattev  által megajánlott
ellenszolgáltatás a megfelel  az ajánlatkér  számára, ennek megfelel en a bizottság az alábbi döntési javaslatot
tette:

„A Közbeszerzési Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy fogadja el a K&K Mérnöki Iroda Kft ajánlattev
ajánlatát, a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa érvényesnek, eredményesnek, és nevezze meg nyertesnek a K&K Mérnöki
Iroda Kft ajánlattev t.”, mivel a szerz dés teljesítésére alkalmas ajánlattev k közül a legalacsonyabb mérték
ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tette.

A feltételes közbeszerzési eljárás kapcsán megkötend  szerz dés természetesen csak abban az esetben lép
hatályba, amennyiben Csanytelek Község Önkormányzata támogatást nyer és Támogatási Szerz dést köt a
szennyvíztisztító telep és csatorna-hálózat létesítésének II. ütem  megvalósítási projektjére.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéshozatalhoz
benyújtott javaslata és a csatolt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. július 03.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
          polgármester            jegyz



…./2012. (VII. 03.) Ökt határozat

Tárgy: Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése II. üteméhez (kivitelezés) kapcsolódó  m szaki
ellen ri/mérnöki feladatok tárgyában elindított feltételes közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról
döntéshozatal

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a KEOP.-7.1.0/11-2011.-0027 pályázati
azonosító számú „Csanytelek Község szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése el készületi
munkálatai” projekt keretében tárgyi közbeszerzési eljárást

érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja,
nyertes ajánlattev nek a

K&K Mérnöki Iroda Kft-t

hirdeti ki, mivel a szerz dés teljesítésére alkalmas
- Innober-Wave Kft,
- G.L.L.A Energetikai, Vízépít  és gépészeti Kft
ajánlattev k közül a legalacsonyabb mérték  ajánlatot tette:
nettó 24.500.000.-Ft (azaz: Huszonnégymillió- ötszázezer forint) összegben.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt nyertes
ajánlattev vel a vállalási ár szerinti szerz déskötésre, amely a végrehajtás teljesülésekor lép hatályba.
Végrehajtás határideje:  tárgyi projekt II. üteme (kivitelezés) Támogatási szerz dés megkötését

követ  10 napon belül
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  aláírást követ  soros testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- K&K Mérnöki Iroda Kft (6640 Csongrád, Ifjúság utca 2.)
- Innober-Wave Kft (1087 Budapest, Baross tér 2. I/5.)
- G.L..L.A. Energetikai, vízépít  és Gépészeti Kft (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 3.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


