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Tisztelt Képviselő- testület!

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2019. (II.7.) határozatával elrendelte a  TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás indítását. 

A közbeszerzés bonyolító, a Képviselő-testület által 28/2019. (III.27.) határozattal jóváhagyott ajánlattételi felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, továbbá a kiegészítő dokumentumokat 2019. március 29-én az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül megküldte önkormányzatunk által kiválasztott 5 ajánlattevő számára 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A bontási jegyzőkönyv, a beérkezett ajánlatok és az összegezés tervezete az előterjesztés mellékletét képezik.

Az ajánlattételi határidőig 2 ajánlat érkezett be:

Ajánlattevő neve
Ajánlattevő székhelye
Nettó ajánlati ár
BAUMEISTER KFT.
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.
38 173 666 Ft
ZIRCI ÉPÍTŐ Kft.
8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.
37 065 000 Ft

Becsült érték: 36 831 750 Ft

A KBB tagjai az ajánlatok átvizsgálását követően megállapították, hogy a BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlata tartalmazott hiányosságokat, melyre való tekintettel hiánypótlási felhívás megküldésére került sor.

A hiánypótlási felhívásban rögzített határidőig a BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) nem nyújtott be hiánypótlást, így az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás pontjaiban foglaltaknak nem tett eleget.

Az ajánlattételi határidőben beérkezett ajánlatokra, hiánypótlásokra, valamint a közhiteles adatokra tekintettel az alábbi megállapítások tehetők:

BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való tekintettel ÉRVÉNYTELEN, a hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási HATÁRIDŐIG NEM TELJESÍTETTE.

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat, a hiánypótlás, valamint a közhiteles adatok átvizsgálását követően megállapította, hogy a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) ajánlata ÉRVÉNYES, megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

Megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő által megajánlott ellenérték nettó 233 250,- Ft-tal meghaladja a Bontási jegyzőkönyvben is közölt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (becsült költséget). A projekt költségvetésének terhére, forrásátcsoportosítással jelen költség biztosítható.



Tárgyi közbeszerzési eljárás döntés-előkészítő javaslatát önkormányzatunk Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a Képviselő-testületi ülés előtt tartandó ülésén véleményezi, javaslatát a Képviselő-testületi ülésen szóban fogja a bizottság elnöke ismertetni.


Kérem Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

Borzavár, 2019. április 29.

Dócziné Belecz Ágnes
  polgármester


Határozati javaslat:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
................ /2019. (IV. 30.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú, "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" tárgyú munkák kivitelezőjének kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként az alábbi döntést hozza: 


a BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való tekintettel ÉRVÉNYTELENNEK nyilvánítja, mivel a hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási HATÁRIDŐIG NEM TELJESÍTETTE

a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlatát ÉRVÉNYESNEK nyilvánítja, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

A közbeszerzési eljárás értékelési szempontjaira figyelemmel a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi u. 2.) ajánlattevőt nyilvánítja a LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYT MEGJELENÍTŐ (LEGKEDVEZŐBB) AJÁNLATOT ADÓ AJÁNLATTEVŐNEK.

2. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertes ajánlattevőként kihirdeti a ZIRCI ÉPÍTŐ KFT-t azzal, hogy a rendelkezésre álló fedezetet a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésével, a költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítja.


3. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az ajánlattevők részére.

4.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére
 

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                3. pont esetében: 2019. május 2.
	     4. pont esetében: folyamatos


                

