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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 21/2018. (II. 21.) határozatával döntött arról, hogy az
önkormányzati belterületi utak felújításáról.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy – belterületi útfelújítások
együttesen becsült nettó értékére tekintettel – közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a belterületi utak felújítása és
beruházása megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye.
A határozatban foglaltak végrehajtásaként „Az önkormányzati belterületi utak
felújítása” címmel, öt vállalkozás részre ajánlati felhívást küldtem.

Az elvégezendő munkák rövid leírása:

A Veszprémi utca, Bánya utca, Ámos-hegyi vasútsor, Gyöngyvirág utca és Kankalin
utca felújítása során kétoldali padkanyesés szükség szerint, meglévő felület
portalanítása, kátyúk tisztítása, a pályaszerkezetben lévő kátyúk kiegyenlítése AC 11
jelű aszfaltból, tömörítés, bitumenemulzió szórás a teljes felületen, átlag 5 cm (4+1
cm), illetve két szakaszon átlag 6 cm (5+1 cm) vastagságban AC 11 jelű aszfalt
terítése gépi erővel, tömörítés (tömörségi fok: 95%), simítás, illetve egy 195 fm-es
szakaszon tükörkészítés is. Szennyvízakna fedél és gázszaglók szintre emelése,
valamint 50 fm-en K szegély építése az ívben szegélyárok kiemeléssel.
Az elvégezett munkára 5 év garancia vállalása.
Az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény: I. osztályú
minőségben.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A felújítási munkák elvégzésére 2018. május 31., előteljesítést elfogadunk.

A teljesítés helye:

8413 Eplény, belterületi utcák (Ámos-hegyi vasútsor, Bánya utca, Gyöngyvirág utca,
Kankalin utca és Veszprémi utca).

Ajánlati kötöttség:

Az ajánlattevő részéről az ajánlati kötöttség minimális időtartama, az ajánlattételi
határidő lejártától számítva, 60 napig áll fenn.

Az ajánlat készítésénél figyelembe kellett venni az alábbiakat:

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden esetlegesen felmerülő egyéb költségeket.
Az ajánlattevő részére, az ajánlattételt megelőzően, a teljesítés helyének előzetes
megtekintése és a felmérés ellenőrzése az ajánlatkérő által biztosított. Az ajánlattevő
utólagosan ennek a lehetőségnek az esetleges elmulasztására nem hivatkozhat.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra:

Ajánlattevő három számla benyújtására jogosult a műszaki átadást követően: az
egyik számla Veszprémi utca (I-II. szakasz), Bánya utca (I-II. szakasz), Ámos-hegyi
vasútsor, Gyöngyvirág utca (I-III. szakasz), a másik számla a Veszprémi utca III.
szakasz és a harmadik pedig a Kankalin utca felújítási munkálataira. A számlák
kifizetése 15 napon belül átutalással történik.
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Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a
késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a
mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20
napra eső érték lehet, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A legalacsonyabb ellenszolgáltatás összege.
Az ajánlattételi eljárás elektronikus úton történt.
Az ajánlattételre felkért STRABAG Általános Építő Kft. (H-8210 Veszprém PF.:
1200., Hrsz.: 0224), ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (3373
Besenyőtelek, Úttörő út 8.), Swietelsky Magyarország Kft. (H-1072 Budapest,
Rákóczi út 42.), Practical Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 26.) és az Deb-ÚtMark Kft. (1148 Budapest, Örs Vezér tér 19. X/42.) közül három vállalkozás küldte
meg az ajánlatát a 2018. március 26-án (hétfő) 16:00 óráig, az ajánlattételi
határidőig.
A beérkezett árajánlatokat összefoglaló táblázatot a tájékoztató 1. mellékleteként
csatolom.
Az összefoglaló táblázat alapján, a legjobb (legalacsonyabb), és a pályázati kiírásnak
mindenben megfelelő ajánlatot a STRABAG Általános Építő Kft. tette, így nyertes
ajánlattevőnek – a tájékoztatóm elfogadása esetén, átruházott hatáskörben, – ezt a
vállalkozást hirdetem ki.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató megtárgyalására.
Eplény, 2018. március 26.
Fiskál János

1. melléklet Összefoglaló a belterületi utak felújítására vonatkozó ajánlattételi
eljárásról

Eplény Községi Önkormányzat - önkormányzati belterületi utak felújítása
BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Ssz.
1
2
3
4
5

Ajánlattevő
STRABAG Általános Építő Kft.
Deb-Út-Mark Kft.
ERŐSS ÚT Kft.
Practical Kft.
Swietelsky Magyarország Kft.

Ajánlat
feladásának
ideje

Nettó ajánlat
(Ft)

2018.03.23 12:20
2018.03.23 12:51
2018.03.26 8:55
nem nyújtott be
nem nyújtott be

22 268 527
27 863 750
24 396 825
-

Áfa 27%
(Ft)
6 012 502
7 523 213
6 587 143
-

Bruttó ajánlat
Érvényesség
(Ft)
28 281 029
35 386 963
30 983 968
-

igen
igen
igen
nem
nem

