Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 13-i rendkívüli ülésére
3 . napirend: A belterületi utak, járdák felújítására ajánlattételi eljárás megindítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Taszár Község Önkormányzata a BMÖFT/6-8/2021. számú támogatói okirata alapján az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 19.549.052- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült a benyújtott pályázata alapján az alábbi fejlesztések megvalósítására, valamint a
műszaki ellenőrzés költségére:
1. Hunyadi János köz felújítása (139/2. hrsz.) 118 fm/142 m2 burkolat felújítása
2. Iskola melletti járdaszakasz felújítása (128/26 és 100/3. hrsz.) 190 fm/229 m2 járda felújítása
3. Tiszti lakótelep 14-16. számú társasházak előtti járdaszakasz felújítása (129/33. hrsz.) 190
fm/285 m2. járda felújítása
4. Tiszti lakótelep 25. és 29. épületek és a helyi bolt közötti járdaszakasz felújítása (128/28.
hrsz.) 158 fm/190 m2 járda felújítása
A Taszár Községi Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján ajánlattételi eljárást kell lefolytatni,
az ajánlattételi felhívás tartalmát és az ajánlattevőket a képviselő-testület határozza meg.
Az ajánlatok értékelésére beszerzésenként legalább 3 tagú Értékelő Bizottságot kell létrehozni,
amelynek tagjai lehetnek:
a) polgármester
b) jegyző vagy megbízottja
c) a Hivatal gazdasági vezetője vagy az általa megbízott személy
d) az önkormányzat műszaki ügyintézője
Az Értékelő Bizottságot a Képviselő-testület jelöli ki.
Az eljárások becsült értékének figyelembe vételével közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű
beszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani a szervezeteket, mely az adott eljáráshoz szükséges
ajánlattételi felhívás összeállításra került.
Az ajánlatokat az Értékelő Bizottság az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok
szerint
rangsorolja, előzetesen vizsgálva a pályázók alkalmasságára vonatkozó követelmények
teljesülését és a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai
alkalmasságát.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejrátának időpontjában kell
megkezdeni az ajánlatok beérkezésének sorrendjében. A felbontáskor ismertetni kell az ajánlattevők
nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok felbontásáról és értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az ajánlatokat az Értékelős Bizottság javaslata alapján, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb
az ajánlattételi határidőt követő 30 munkanapon belül kell a Képviselő-testületnek elbírálni.
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Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási
szerződés keretében” tervezett tevékenységhez az ajánlatkérők kiválasztásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1/ Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium BMÖFT/6-8/2021.
támogatói okirata alapján elnyert pályázat alapján, a „Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási
szerződés keretében ” tárgyban ajánlattételi eljárást folytat le, és az alábbi szervezetek meghívását
határozza el árajánlat kérési eljárásban történő részvétel céljából:
1. „GEIGER –UTÉP” Útépítő Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 71.
Cégjegyzék: Cg.14-09-301174
Adószám: 11230218-2-14
E-mail: geigerutep@geigerutep.hu
Képviseli: Geiger András
2. Vektorút Építőipari Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Cseri utca 2. fszt. 1.
Cégjegyzék: Cg. 14-09-303247.
Adószám: 11487393-2-14
E-mail: vektorut@gmail.com
Képviseli: Marosi Ferenc
3. ZOLANIT Építőipari Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Izzó utca 1/b.
Cégjegyzék: 14-09-302768
Adószám: 11484170-2-14
Email: info@zolanit.hu
Képviseli: Lepenye Zoltán
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlatkérési
felhívást a kiválasztott szervezeteknek küldje meg, az ajánlatkérési eljárást folytassa le, majd a
beérkezett ajánlatok alapján az eljárás eredményét terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatal
céljából.
2./ A beérkezett ajánlatok értékelésére a Képviselő-testület 3 tagú Értékelő Bizottságot jelöl ki,
melynek tagjai: polgármester, jegyző és a gazdasági vezető.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2021. augusztus 19. az ajánlatok beérkezésére
Taszár, 2021. augusztus 12.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Az ajánlatkérő és az ajánlatkérő nevében eljáró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Az ajánlatkérő adatai:
Taszár Községi Önkormányzat
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.
Polgármester:
Telefonszám:
E-mail cím:

Varjas András
+36 (30) 216 9332
pm@taszar.hu

2. A felhívás tárgya, illetőleg mennyisége:
Tárgy:
A Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási szerződés keretében.
Mennyiség:
- Lásd árazatlan költségvetés
3. A szerződés meghatározása:
1. Hunyadi János köz felújítása (139/2. hrsz.) 118 fm/142 m2 burkolat felújítása
2. Iskola melletti járdaszakasz felújítása (128/26 és 100/3. hrsz.) 190 fm/229 m2 járda
felújítása
3. Tiszti lakótelep 14-16. számú társasházak előtti járdaszakasz felújítása (129/33. hrsz.)
190 fm/285 m2. járda felújítása
4. Tiszti lakótelep 25. és 29. épületek és a helyi bolt közötti járdaszakasz felújítása
(128/28. hrsz.) 158 fm/190 m2 járda felújítása

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Szerződés tervezet IV. pontja alapján
5. A teljesítés helye: ld. a 3. pont szerint
6. Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
7. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja, részajánlatot nem
fogad el.
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8. Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 19. napján 11 óra 30 perc
9. Az ajánlat benyújtásának címe:
Taszár Községi Önkormányzat
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.
10. Az ajánlattétel nyelve: magyar
11. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje;
Taszár Községi Önkormányzat
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.
2021. augusztus 19. napján 11 óra 35 perc
12. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
13. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: bontást követő 10 munkanapon belül,
testületi döntést követően.
Ajánlatkérő az eredményről írásban, a felolvasó lapon (1. sz. melléklet) megadott
elérhetőségek egyikén tájékoztatja az Ajánlattevőket.
18. Egyéb információk:
-

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, cégszerűen aláírva kell postai úton (az ajánlattételi
határidő lejártáig) megküldeni, vagy egyéb módon eljuttatni az Ajánlatkérő 9. pontban
meghatározott címére.
Az ajánlatnak a következőt kell tartalmazniuk:

o felolvasó lap (ld. 1. sz. melléklet)
o ajánlattevői nyilatkozat (ld. 2. sz. melléklet)
o nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról (ld. 3. sz. melléklet)
o árazott költségvetés
-

Az ajánlat csomagolására rá kell írni „Ajánlat – Belterületi utak, járdák felújítása. Az
ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

-

A részletes szerződéses feltételeket az 2. sz. mellékletként csatolt szerződéstervezet
tartalmazza.

-

A kiíró lehetőséget biztosít a helyszín megtekintésére előzetes telefonos egyeztetés
alapján a +36302169332 telefonszámon.

Ajánlatételi felhívás mellékletei:
1-3. sz. melléklet: Nyilatkozatminták
4. sz. melléklet: Szerződéses feltételek (szerződéstervezet)
5. sz. melléklet: Árazatlan költségvetés, tervdokumentáció
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1. sz. melléklet - NYILATKOZATMINTÁK
1.sz. nyilatkozatminta
FELOLVASÓ LAP
„ Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási szerződés keretében.”
tárgyú ajánlatkérési eljárásban

1. Az Ajánlattevő neve: …………………….
2. Az Ajánlattevő székhelye: …………………..
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:1 ……………………………………….
Tel.: ……………………

Fax: …………………………

e-mail: ……………………………………
3. Ajánlattevő megajánlása:
Nettó ajánlati ár

………. Ft

Kelt: ………….., 2021 …………….

PH
Cégszerű aláírás

1

A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek
minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen
üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan
kézbesítettnek tekintendő.
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2.sz. nyilatkozatminta

Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
„Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási szerződés keretében.”
tárgyú ajánlatkérési eljárásban

Alulírott
…………………..,
mint
a
……………………
(cég
neve)
(székhely:……………………………………………….) önálló cégjegyzésre jogosultja
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem
állnak fenn a következő kizáró okok, melyek szerint nem lehet ajánlattevő aki:


végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;



egy évet meghaladó központi adó, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adó
hátralékkal rendelkezik;



az önkormányzat és intézményeinél korábban – az ajánlatkérést megelőző öt évnél
nem

régebben

–végzett

beszerzésnél

vállalt

szerződéses

kötelezettségének

megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította;

Kelt: ………….., 2021. …………….

PH
Cégszerű aláírás
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3.sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
szerződéstervezet elfogadása tekintetében
„Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási szerződés keretében.”
tárgyú ajánlatkérési eljárásban

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási
szerződés keretében.”” tárgyú ajánlatkérési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy az ajánlattételi felhívás részét képező szerződéstervezetben foglalt valamennyi
szerződéses feltételt elfogadjuk.

Kelt: ………….., 2021. …………….

PH
Cégszerű aláírás
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