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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 17-én tartandó rendkívüli ülésére

Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás előkészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-völgyi sétány
megépítésével” címmel (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.) nyújtott be (CLLD)
pályázatot, mely kedvező elbírálásban részesült.

A beruházás értéke a tervezői költségbecslés alapján meghaladja a közbeszerzési határértéket. A
közbeszerzési eljárás előkészítésében, a bíráló bizottság munkájában a műszaki ellenőr szakértőként
részt vesz, az esetlegesen felmerülő műszaki kérdésekben állást foglal, kiegészítő tájékoztatás során
feltett kérdések megválaszolásában segít. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a műszaki ellenőrt
is meg kell bízni.

Árajánlatokat kértünk be a pályázat megvalósítása érdekében bonyolítandó közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és a műszaki ellenőri feladatok
ellátására.

Közbeszerzés szakértő kiválasztása:

Az ajánlatkéréseknél két értékelési szempont szerepelt – az ajánlati ár (7 súlyszámmal), a szakmai
tapasztalat, hasonló pályázati projektek közbeszerzési eljárásának lebonyolítása (3 súlyszámmal, 2 db
vagy afölötti megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár)

Ajánlatok
ANPAST

Europroject
Szolgáltató Kft.

K és P Kft. Dr. Magyar Balázs
Ügyvédi Iroda

Nettó ajánlati ár 490 000 Ft 800 000 Ft 1 000 000 Ft

Bruttó ajánlat 622 300 Ft 1 016 000 Ft 1 270 000 Ft

Szakmai tapasztalat - hasonló
projektek közbeszerzési
eljárásának bonyolítása

3 db 2 db 2 db

Elért súlyozott pontszám 100,00 72,91 64,3

Miután a minimálisan elvárt szakmai tapasztalattal valamennyi Ajánlattevő rendelkezik, így az ajánlati
ár döntött.

Műszaki ellenőr kiválasztása:

Az ajánlatkéréseknél két értékelési szempont szerepelt – az ajánlati ár (7 súlyszámmal), a szakmai
tapasztalat, műszaki ellenőri feladatok ellátása (3 súlyszámmal, 2 db vagy afölötti megajánlás esetén
egyaránt maximum pont jár)
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Ajánlatok Global-Construct
Kft.

Szabolcs
Mérnökiroda Kft. Szalai Sándor

Nettó ajánlati ár 1 250 000 Ft 1 100 000 Ft 950 000 Ft

Bruttó ajánlat 1 587 500 Ft 1 397 000 Ft 950 000 Ft

Szakmai tapasztalat - hasonló
projektek műszaki

ellenőrzése
2 db 2 db 2 db

Elért súlyozott pontszám 83,20 96,50 100

Miután a minimálisan elvárt szakmai tapasztalattal valamennyi Ajánlattevő rendelkezik, így az ajánlati
ár döntött.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-
völgyi sétány megépítésével” (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.) projekt
megvalósításához kapcsolódó építési beruházásának megvalósításához szükséges felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával a/az ……………………-t (cím:
………………………..) bízza meg. Biztosítja a nettó …………Ft + 27 % ÁFA bruttó …………..
Ft megbízási díjat 2019. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

Határidő: nyertes Ajánlattevő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

2. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-
völgyi sétány megépítésével” (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.) projekt
megvalósításához kapcsolódó építési beruházásának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri
feladatok ellátásával a/az ……………………-t (cím: ………………………..) bízza meg.
Biztosítja a nettó …………Ft + 27 % ÁFA bruttó ………….. Ft megbízási díjat 2019. évi
költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

Határidő: nyertes Ajánlattevő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2019. április 11.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


