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lkt,szám: 1583 -9 12020. l'árgy: Döntés a Az 53l2.ielű út 49+530 km szelvényénél,
valamint 50+830 km szelvényénél kerékpárút tervezése
tairgy,ú bcszcrz-ési el.j árásban

Ügy,intéző: Kósa Róbertné

14 12020. (V. 1 2) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszéIyhelyzet kihirdetéséről szóló 40l2020.0ll.11.) Korm. l.§-a alapján aKormány az
élet- és vagyorrbiztonságot veszél1,,eztető tömeges me gbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása. a magyar állanrpolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztrófavédelemrőI és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201l. évi
CXXVIII. törvóny (a továbbiakbarr: katasztróf-avédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkclrmár-ryzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorol i a.

A katasztrófavédelmi törvény 46, § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
tekintettel a 912020. (lV.03) polgárniesteri határozatban foglaltakra - figyelembe véve
MéIykút Város ()nkornrányzatBeszerzési SzabáIyzatában íbglalt rendelkezéséket, valamint a
l583-8/2020. iktatószámú írásbeli előter.icsztésben tbglaltakat- azalábbihatátozatoíhozom:

1. Megállapítonr. hogy a ,.Az 5312.ielii út 49+530 km szelvényénél, valamint 50+830 km
szelvényénél kerékpárút tervezése tárgy,ú beszerzési eliárásban" azalábbi ajánlattételre felkért
vállalkozók nyú.| tottak be a.iánlatot:

l. Az Ajánlattevő neve: Innober-Wave Epítőipari és Szolgáltató Kft.
Az Ajánlattevó székhelye:1087 Budapest, Baross tér2.L em. 5.

Adószáma: I 07 32009 -2-42
Az. á|tala kért ellenszolgáltatás összege: nettó 200.000Ft + Áfa bruttó 254.000Ft

2. Az Aj:inlattevő nevc: Via Futura Kft.
Az A.iánlattevő székhclre: l l i l l}udapest. Zentai u. l.
Adószárn: 1326053 4-2-43
Az á|taIa kért ellenszolgáltatás összege: nettó 520,000 Ft + Áfa bruttó 660.400
Ft.

3. Az Ajánlattevő neve: KI{EATÍv vIacyAR MERNÖK xtt.
Az A.iánlattevő szóklrelye: l l38 Budapest. Faludi u. 3.

Adószárrr : 25 09023 5-2-4 l

Az általa kért ellerrszolgáltatás összcge: nettó 400,000Ft + Áfa bruttó 508.000Ft.
2. A benyú.itott aiánlatok köztil az érvónyes a.iánlatok ismertetése:

1. Az Ajánlattevő neve: Innober-Wave Epítőipari és Szolgáltató Kft.
Az Ajánlattevő székhelye: l087 Budapest, Baross tét 2.I. em. 5.

Adószáma: 107 32009 -2-42
Az á|tala kért ellenszolgáltatás összege: nettó 200.000Ft + Áfa bruttó 254.000Ft

2. Az Ajánlattevő nevc: Via Futura Kf't.
Az A.járrlaltcr,,ő szók}icl1,,c: 1ll1 [}trclapest. Zentai u. 1.

Adósz-árn : l _i2ó05 34-2-43



Az általa kért ellerrsz_olgáltatás (issz,ege: nettó 520.000 Ft + Áfa bruttó 660.400
Ft,

3. Az Ajánlattevő neve:
Az AjánIattevő székhelye:
Cg. Szám: 01-09-I99l]4
Az általa kért el lerrszol gárltatás összegc: ncttci 400.000Ft + Áfa bruttó 508.000Ft.

3. Az a.iánlattételi l-elhívás l2, pontja órtclrrróben a legalacsonyabb összegűr ellenszolgáltatás
bírálati szempont alapján Innober-Wavc Epítőipari és Szolgáltató Kft. 1087 Budapest,
Baross tér 2. I. em. 5. alatti bruttó 254.000 Ft összegű ajánlatot tevő ajánlattevőt
nyilvánítom a beszerzési eljárás nyertesének.

Felelős: Kovács Tanrás polgármester
Határidő: 2020, május 24. (szerződés aláírására)

Mélykút, 2020.má.ius 12.

KREATÍV MAGYAR vrrnNÖx xrt.
l l38 Budapest, Faludi u. 3.
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