1./Napirend: Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a Képviselő-testület a 2019. szeptember 20-i rendkívüli ülésén.
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselők!
A Képviselő-testület 2019. augusztus 14-i döntése alapján a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli nyílt
közbeszerzési eljárás indult Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában. Az ajánlattételi
felhívást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül, 2019. augusztus 21-én küldtük meg a
kiválasztott öt vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2019. szeptember 5-én 12:00 órakor lejárt. A határidőig
2 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.
A hiánypótlási határidő lejárta után, a beérkezett ajánlatokat közbeszerzési tanácsadónk megvizsgálta,
megállapításait tanácsadói szakvéleményben foglalta össze, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A Bíráló
Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően értékeli az ajánlatokat, álláspontját az ülésen szóban
ismerteti.
A közbeszerzési tanácsadó javaslata szerint mindkét beérkezett ajánlat érvényes. Tekintettel arra, hogy a
legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára alatta marad a pályázatban meghatározott költségnek, rendelkezünk a
szerződés teljesítéséhez szükséges fedezettel. Mindezek alapján javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás legyen
eredményes és a nyertes ajánlattevővel kerüljön megkötésre a feltételes vállalkozási szerződés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára.
A döntéshozatal a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (5) bekezdése alapján név
szerinti szavazást igényel.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján, a
Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában indított közbeszerzési eljárás értékelése
során megállapítja, hogy:
1. Az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) ajánlata érvényes.
2. A KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi Miklós utca 45.) ajánlata érvényes.
3. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső
utca 8.) tette.
4. Az eljárás eredményes volt.
5. Az eljárás nyertese az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.).
6. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
7. Felhatalmazza a polgármestert a feltételes vállalkozási szerződés aláírására.
8. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2019. szeptember 16.
Peller Márton
polgármester

