Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-i
rendkívüli ülésére
.. napirend: „Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban
benyújtott ajánlatok elbírálása
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.
2.
3.
4.

Hunyadi János köz felújítása (139/2. hrsz.) 118 fm/142 m2 burkolat felújítása
Iskola melletti járdaszakasz felújítása (128/26 és 100/3. hrsz.) 190 fm/229 m2 járda
felújítása
Tiszti lakótelep 14-16. számú társasházak előtti járdaszakasz felújítása (129/33. hrsz.) 190
fm/285 m2 járda felújítása
Tiszti lakótelep 25. és 29. épületek és a helyi bolt közötti járdaszakasz felújítása (128/28.
hrsz.) 158 fm/190 m2 járda felújítása

A teljes projektköltség becsült összege: bruttó 22.998.885, - Ft
A saját forrás összege: bruttó 3.449.833,- Ft
A képviselő-testület a 34/2021.(VIII.13.) számú határozatában ajánlattételi eljárást indított a
felújítási munkák elvégésére, amely keretében a következő 3 céget kérte fel arra, hogy ajánlatot
nyújtson be.
1.
„GEIGER –UTÉP” Útépítő Kft.
2.
Vektorút Építőipari Kft.
3.
ZOLANIT Építőipari Kft.
2021. augusztus 19-i megadott határidőig mind a három cég érvényes ajánlatot nyújtott be a
következők szerint:
I.

Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: ZOLANIT Építőipari Kft.
Cégj. szám: 14-09-302768
Adószám: 11484170-2-14
Székhelye/címe: 7400 Kaposvár, Izzó utca 1/b
E-mail címe: info@zolanit.hu
Képviseli: Lepenye Zoltán

Ajánlati elemek:
felolvasó lap /nettó ajánlati ár
nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
nyilatkozat a szerződés-tervezet elfogadásáról
árazott költségvetés
-

-

Hunyadi János köz (139/2.) 118fm/142 m2
Iskola melletti járdaszakasz (128/26. és
100/3. hrsz.) 190 fm/229 m2
Tiszti lakótelep 14-16. számú társasházak
előtti járdaszakasz (129/33. hrsz.) 190
fm/285m2.
Tiszti lakótelep 25. és 29. épületek és a helyi
bolt közötti járdaszakasz (128/28. hrsz.) 158
fm/190 m2.

igen/17 809 358 Ft
igen
igen
összes bruttó ajánlati ár:
22 617 885 Ft
4 479 595
6 409 992
6 563 614

5 164 684

Ajánlattevő:

II.

Ajánlattevő neve: GEIGER-UTÉP Útépítő Kft.
Székhelye/címe: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 71.
Cégjegyzék száma: 14 09 -301174
Adószám: 11230218-2-14
E-mail címe: geigerutep@geigerutep.hu
Képviseli: Geiger András
Ajánlati elemek:
felolvasó lap nettó ajánlati ár
nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
nyilatkozat a szerződés-tervezet elfogadásáról
árazott költségvetés
-

III.

Hunyadi János köz (139/2.) 118fm/142 m2
Iskola melletti járdaszakasz (128/26. és 100/3.
hrsz.) 190 fm/229 m2
Tiszti lakótelep 14-16. számú társasházak előtti
járdaszakasz (129/33. hrsz.) 190 fm/285m2.
Tiszti lakótelep 25. és 29. épületek és a helyi bolt
közötti járdaszakasz (128/28. hrsz.) 158 fm/190
m2.
Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Vektorút Építőipari Kft.
Székhelye/címe: 7400 Kaposvár, Cseri utca 2. fsz. 1.
Cégjegyzék száma: 14 09 -303247
Adószám: 11487393-2-14
E-mail címe: vektorut@gmail.com

igen/19 025 795
igen
igen
összes bruttó ajánlati ár:
24 162 760 Ft
4 762 106
6 830 384
7 062 470
5 507 800

Képviseli: Marosi Ferenc
Ajánlati elemek:
felolvasó lap/nettó ajánlati ár
nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
nyilatkozat a szerződés-tervezet elfogadásáról
árazott költségvetés
-

Hunyadi János köz (139/2.) 118fm/142 m2
Iskola melletti járdaszakasz (128/26. és 100/3.
hrsz.) 190 fm/229 m2
Tiszti lakótelep 14-16. számú társasházak előtti
járdaszakasz (129/33. hrsz.) 190 fm/285m2.
Tiszti lakótelep 25. és 29. épületek és a helyi
bolt közötti járdaszakasz (128/28. hrsz.) 158
fm/190 m2.

igen/ 18 623 010
igen
igen
összes bruttó ajánlati ár:
23 651 223 Ft
4 644 644
6 687 287
6 933 984
5 385 308

Az értékelő bizottság megállapította, hogy mindhárom ajánlat érvényes. A felhívásban
ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

az

A legalacsonyabb árat nettó 17 809 358 Ft (bruttó 22 617 885 Ft) ajánlatot a ZOLANIT
Építőipari Kft. nyújtotta be.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett ajánlatokat bírálja el.
Határozati javaslat:
1.

A Képviselő-testület a „Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozói szerződés keretében”
tárgyban indított ajánlattételi eljárásban az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig
benyújtott ajánlatait érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.

2.

A Képviselő-testület a „Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozói szerződés keretében”
tárgyban indított ajánlattételi eljárásban a ZOLANIT Építőipari Kft. (7400 Kaposvár, Izzó
utca 1/b. képviseli: Lepenye Zoltán ügyvezető) 17 809 358,- Ft + áfa, azaz bruttó
22 617 885 Ft ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.

3.

A“ Belterületi utak, járdák felújítása vállalkozói szerződés keretében”
ajánlattételi eljárást a Képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja.

Felelős:
Határidő:

Varjas András polgármester
2021. szeptember 10. a szerződés megkötésére.

Taszár, 2021. augusztus 19.
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző

tárgyban indított

