Rábapatona Község Önkormányzata
2.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. szeptember 27-én, 1700 órakor megtartandó ülésére
Döntés a tervezési feladatok ellátása a „Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
Rábapatonán” c. projekt megvalósításához indított beszerzési eljárásban
Előterjesztő: dr. Németh Balázs jegyző
Készítette: dr. Németh Balázs jegyző
Törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Németh Balázs jegyző
Véleményezte: Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság
Tárgyalja: Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2017. szeptember 6-án tartott ülésén, a 64/2017. (IX.06.) sz. határozatával
döntött úgy, hogy beszerzési eljárást indít a rábapatonai TOP-os pályázatban elnyert támogatásból
megépítendő kerékpárút megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátására, mivel ehhez
speciális szakértelemmel bíró, megfelelő külsős vállalkozást kell kiválasztani. A megkötött és
ellenjegyzett támogatási szerződésben bruttó 2.518.150 Ft támogatási összeg szerepel a pályázati
beadással kapcsolatos,- a kerékpár hálózati tervezés, és az építési engedélyes tervdokumentációs
feladatok elvégzésére, így az Önkormányzatot ezen összeg nem terheli.
Az ajánlati felhívás három ajánlattevő részére került kiküldésre. A bírálati szempont az összességében
a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg volt, mindhárom ajánlattevőtől kértünk referenciát,
melynek eleget is tettek. Az ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 20-a 10.00 óra volt, az eredeti
határidőt módosítottuk a nyári szabadságolások miatt.
Az ajánlati felhívásra az alábbi három ajánlat érkezett, a megadott határidőn belül:
1. KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. (képviseli Tédi Szabolcs, 9022 Győr, Rákóczi F. u. 36.)
2. HIDO-PLAN Győriterv Mélyépítés Tervező Kft. (képviseli Bogár Zsolt, székhelye: 9024 Győr,
Baross G. út 61-63.)
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3. NYÉK SOFT Tervező Kft. (képviseli Nyitrai Zsolt, székhelye: 9023 Győr, Fehérvári út 24.)
A beérkezett ajánlatokat az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint először
a beszerzési bíráló bizottság vizsgálta meg, mely érdemi vizsgálatát követően az alábbi
megállapításokat tette:
A bizottság megállapította, hogy mind a három ajánlattevő átvette az ajánlati felhívást. Mind a három
ajánlat határidőben érkezett az ajánlati felhívásnak megfelelően került benyújtásra. A beérkezett
ajánlatok közül mindhárom érvényes volt. A bíráló bizottság egyhangú döntéssel az alábbi határozatot
hozta:
8/2017.(IX.22.) Tervezői feladatok ellátása a Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
Rábapatonán c. pályázat megvalósításához beszerzési eljárás Bíráló Bizottsági Határozata:
1. A bíráló bizottság megállapítja, hogy a NYÉK SOFT Tervező Kft. (képviseli Nyitrai Zsolt,
székhelye: 9023 Győr, Fehérvári út 24.) ajánlata volt a legkedvezőbb ajánlat a beérkezett 3
ajánlat közül az alábbi áron:
bruttó:
2.518.150,-Ft
2. A második legkedvezőbb árajánlat KÜLÖNÚT Mérnöki Iroda Kft. (képviseli Tédi
Szabolcs, székhelye: 9022 Győr, Rákóczi F. u. 36.) ajánlata az alábbi áron:
bruttó:
3.403.600,-Ft
3. A harmadik legkedvezőbb árajánlat HIDRO-PLAN Győriterv Mélyépítés Tervező Kft.
(képviseli Bogár Zsolt, székhelye: 9024 Győr, Baross G. út 61-63.) ajánlata az alábbi áron:
bruttó:
3.810.000,-Ft
A fentiek alapján került elkészítésre a részletes pályázati összegzés, melyet előterjesztésemhez
mellékelek. Az előző ülésen elfogadott határozat, a 64/2017. (IX.06.) sz KT-i határozat I. pontja
tartalmazott egy maximális 2.000.000 Ft-os keretösszeget, azonban az építőipari árak emelkedése
miatt ezen összegért nem találtunk a tervezői feladatok ellátására mérnöki vállalkozást. A támogatási
szerződésben a nyertes vállalkozó árajánlatában foglalt összeg rendelkezésre áll, így a korábbi
határozat ezen pontját módosítani szükséges.

Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2017. (IX.06.) I. pontját
módosítja, az abban foglalt 2.000.000 Ft,- azaz Kettőmillió forintos keretösszeget megemeli
2.518.150 Ft-, azaz Kettőmillió-ötszáztizennyolcezer-százötven forint összegig.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntési jogkörében eljárva
megállapítja, hogy a „Tervezői feladatok ellátása a Kerékpáros közlekedés feltételeinek
javítása Rábapatonán” c. beszerzési eljárásban a NYÉK SOFT Tervező Kft. (képviseli
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Nyitrai Zsolt, székhelye: 9023 Győr, Fehérvári út 24.) ajánlata volt a legkedvezőbb
árajánlat a beérkezett 3 érvényes ajánlat közül, az alábbi ajánlati áron:
Mindösszesen bruttó 2.518.150,-Ft
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a második legkedvezőbb ajánlat a KÜLÖNÚT
Mérnöki Iroda Kft. (képviseli Tédi Szabolcs, székhelye: 9022 Győr, Rákóczi F. u. 36.)
ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Mindösszesen bruttó 3.403.600,-Ft
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a harmadik legkedvezőbb ajánlat a HIDRO-PLAN
Győriterv Mélyépítés Tervező Kft. (képviseli Bogár Zsolt, székhelye: 9024 Győr, Baross
G. út 61-63.) ajánlata, az alábbi ajánlati áron:
Mindösszesen bruttó 3.810.000,-Ft
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményéről az
érintetteket tájékoztassa, a 2. pontban szereplő nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerződést megkösse és miden egyéb, szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
Felelős: Molnár-Nagy Béla polgármester, dr. Németh Balázs jegyző
Határidő:
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2017. október 15.

Kelt: Rábapatonán, 2017. szeptember 22. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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