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ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.december 12-én tartandó ülésére
Tárgya: „Balatonföldvár Zöldváros program megvalósítása” című, TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 kódszámú
pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás során eljárást lezáró döntést meghozatala
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő – testület!
Balatonföldvár Város Önkormányzata a „TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 – Balatonföldvár "Zöld város
program" megvalósítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) 21.§ (6) bekezdése alapján, az uniós értékhatár alatti eljárásrend (a Kbt.
Harmadik része) szerinti, Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 117.§ szerinti sajátos
beszerzési szabályok alkalmazásával, közbeszerzési eljárást indított.
A sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával Ajánlatkérőnek lehetősége nyílt az eljárásban tárgyalási
forduló megtartására, mely során ajánlatkérő tárgyalt a szerződéses feltételekről..
Az eljárást megindító felhívás közzétételének dátuma: 2018.december 27.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje, az ajánlat bontása: Első ajánlattétel határidő: 2019.
január 17. napja 12.00 óra (https://ekr.gov.hu/), bontás: 2019. január 17. napja 14.00 óra
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 darab, azaz kettő darab ajánlatot nyújtottak be.
Az első, ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatok az alábbiak voltak:
1.Stylus Építőipari és Üzemeltető Zrt
nettó 589.272.090,-Ft
2. KÉSZ-F Company Kft
nettó 628.893.069,-Ft
A rendelkezésünkre álló pályázatai támogatás építési soron: jelenleg: nettó 471.181.104 Ft + áfa, azaz
bruttó 598.400.000 Ft.
Ajánlatkérő az első ajánlati kötöttséggel nem terhelt ajánlatok bontását követően több tárgyalási fordulót
is tartott, mivel a benyújtott ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Végleges ajánlattételi határidő: 2019. október 28. napja 15.00 óra (https://ekr.gov.hu/), bontás: 2019.
október 28. napja 17.00 óra
Mivel a tárgyalási fordulók során javasolt műszaki tartalom csökkentést Ajánlatkérő nem tudta elfogadni,
így a végleges ajánlatkérés az eredeti műszaki tartalommal került kiküldésre.
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A végleges ajánlattételi határidőre (2019. 10. 28., 15:00 óra) egyik felkért Ajánlattevő sem nyújtott be
végleges ajánlatot. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy Ajánlattevő a tárgyalások
végeztével köteles végleges ajánlat benyújtására az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján. Mivel nem érkezett az eljárásban végleges
ajánlat, így tárgyi eljárásban nincsen ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlat.
Bíráló Bizottsági ülés:
Az értékelés ideje: 2019. október 31.
Közbeszerzési záró tanúsítvány
A közbeszerzési eljárásra vonatkozó záró – támogató - KFF tanúsítvány kiadásának dátuma: 2019.
november 25. A tanúsítvány alapján az eljárást lezáró döntés meghozható.
A Bíráló Bizottság Döntés előkészítői javaslata:
A Bíráló Bizottság a következőket javasolja a Döntéshozónak:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást nyilvánítása eredménytelennek, mivel a végleges
ajánlatkérés során egyetlen felkért Ajánlattevő sem nyújtott be ajánlatot.
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az eljárás
eredményének/eredménytelenségének megállapítására, azaz eljárást lezáró döntés meghozatalára minden
esetben a Képviselő-testület jogosult. Az eljárást lezáró döntés meghozatala során név szerinti szavazást
kell alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését NÉV SZERINTI SZAVAZÁSSAL az alábbi határozati javaslatot
illetően:
…/2019.(XII.12.) Kt. határozat
Balatonföldvár Város Önkormányzata által kezdeményezett „Balatonföldvár Zöldváros program
megvalósítása” című, TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 kódszámú pályázat keretében kivitelezési munkák
elvégzése, vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Képviselőtestület az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:
A Bíráló Bizottság javaslata alapján
- az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mely kimondja, hogy eredménytelen az eljárás,
ha nem nyújtottak be ajánlatot – eredménytelenné nyilvánítja.
Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2019.december 13.
Balatonföldvár, 2019. december 2.
Holovits Huba s.k.
polgármester
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2019. december 2.
Ellenjegyezte: ………………………………………………………
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
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