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ELÓTERJESZTES
narryx uT vÁRoS POLGÁRMESTERE

reszere a
,,,Az 5312 jelű út 49+530 km szelvónyénél, valamint 50+830 km szelvényénél kerékpárút

tervezése" tárgyú beszerzési clj:írásban való döntéshozatalhoz.

Tisztelt Polgárrnester Úr!

A veszélyhelyzet kilrirdetéséről szóló 4Ol2020.aII.11.) Korm. rendelet l. §-a alapján a
Korrnány a,z élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
lrumán|árvány következményeinek elhárítása. a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarors,zág egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201l. évi
CXXVIIL törvény (a továbbiakban: katasztróf'avédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a
polgármester g.yakorolia. Fenti.iogszabályhelyekre hivatkozássaI az alábbiakat terjesztjük a T.
Polgármester Ur elé:

A 3812020. (V.04.) Polgárnresteri lratározat alap.ián ,.,Az 53L2 jelű út 49+530 km
szelvényénél, valamint 50+830 knr szelvényénéI kerékpárút tervezése" térgyban beszerzési
eliárás indult 2020, máius 5-én.

Az ajánlattóteli határidő:2020. nrá.|us 8, 10:00 óra volt,
Az a.jánlattételi lratáridőn belül mindháronl a.|ánlattételre feIkért vállalkozás benyújtotta
a.jánlatát. a bontási eliárásról kószlilt.iegyz(ikön1,1" a l583-712020. szám alatí iktatásra került.

Az aiánlatok értékelése:
A benyúitott a.iánlatok közül az érvénves a.iánlatok ismertetése:
Az Aján\attevő neve: Irrnober-Wave Epítőipari és Szolgáltató Kíi.
Az Ajánlattevő székhelye:1087 Budapest, Baross tér 2.I. em. 5.
Képviseli: Pesti Gyula
Adószáma: 1 07 32009 -2-42
Cg. szám: 01-09-169713
Az áIíala kért ellenszoigáltatás összege: nettó 200.000Ft + Áí'a bruttó 254.000Ft

2. Az A.jánlattevő neve: Via Futura Kit.
Az A.iánIattevő székhelye: 1 l i l Budapest. Zentai u, 1.

képviseli: Breuer András
adószám: 1 326053 4-2-43
Clg. szám:01-09-72ó j l0
Az általa kért ellenszolgáltatás összcge: nettó -520.000 lrt + Áta bruttó 660.400 Ft,
3, Az A.iánlattevő neve: KREATiV MAGYAR MERNÖK Kft.



Az, A.jánIattevó széklrel),e: l 138 Br-rclapcst. l]irltrdi tr. 3,

képviseli : Bakorryi 7,oltán
aclószám : 2509023 5 -2,4 1

Cg. Szám: 01-09-199174
Az áIta|akért ellenszolgáltatás összege: nettó 400.000Ft + Áfa bruttó 508.000Ft.

Az a.iánlattételi felhívás 12. pontia szerint az a.iánlatokat a legalacsonyabb, összegű
ellenszolgáltatás alapján kell elbírálni, erre tekintettel .javasoljuk Innober-Wave Epítőipari
és SzolgáItató Kti, 1087 Budapest, Baross tér 2. I. em. 5. szám alatti vállalkozás bruttó

254.000Ft összegű a,iár-rlatát elfogadni és a beszerzési el.iárás nyertesének kihirdetni.

Fentiekre tekintettel.iavasoljuk az alábbi határozati-.iavaslat meghozatalát

.../2020. (v.....) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszélylrelyzet kilrirdetéséről szóló 40l2020.Q1I.11.) Korm. l. §-a alapjan aKormány az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges nregbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása. a magyar állanrpolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész tertiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztróí-avédelenrről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l l. évi
C]XXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróí'avédelmi törvény) 46, § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a telepi,ilési önkorrrrányzat képvisclő-testtiletének a feladat- és hatáskörét a

poIgármester gyakorol j a.

A katasztróí-avédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
tekintettel a 912020. (IV.03) polgármesteri haíározalban foglaltakra - figyelembe véve
Mélykút Város ÖnkormányzatBeszerzési Sz.abá|yzatában íbglalt rendelkezéséket, valamint a

I583-812020. iktatószámú írásbeli előter,|esztésben íbglaltakat- azalábbihatározatoí hozom:

1. Megállapítom. hogy a ,,Az 5312 ielű út 4t)+530 km szelvényénél, valamint 50+830 km
szelvényénél kerékpárút terr.ezése tárgyúr beszerzési el|árásban" azalábbi ajánlattételre í-elkért
vállalkozók nyújtottak be a.iánlatot:

i. Az Ajánlattevő neve: Innober-Wave Epítőipari és Szolgáltató Kft.
Az Ajánlattevő székhelye:1087 Budapest, Baross tér 2.I. em. 5.

Adószáma: l 07 32009 -2-42
Az áItala kért ellenszolgáltatás összege: nettó 200.000Ft + Áfa bruttó 254.000Ft

2, Az Ajánlattevő neve: Vi:r Futura Kí-t.
Az A.jánlattevő székhelye: i 1 1 1 Budapest, Zentai u, l.
Adószám: |326053 4-2-43
Az á|tala kért ellenszolgáltatás összege: nettó 520.000 Ft + Áfa bruttó 660.400
Ft.

3, Az Ajánlattevő neve: KRtr]ATÍv nracyAR MERNÖK xrt.
Az Ajárrlattevő székhell,e: l l3ti Budapest. Faludi u, 3.

Adószám : 2509023 5 -2-4 |

Az áIta\akért ellenszolgáltatás összege: nettó 400.000Ft + Áfa bruttó 508,00OFt.
2. A benyú.itott aiánlatok koztil az érvényes ajánlatok ismertetése:

1, Az Ajánlattevő neve: Innober-Wave Epítőipari és Szolgáltató Kft.
Az Aián|attevő székhelyc: l087 Budapest. Baross tér 2, L em. 5.

Adósz-áma: | 07 32009 -2- 42
Az általa kért eIlerrszolgirltatás össz-cge: nettó 200.000Ft + Áta UruttO 254,000Ft

2. Az Ajánlattevő neve: Via F'utura Kít.



Az A.iánlattevő székhelye: l l l1 Budapesí,Zeníaiu.l.
Adószám: |3260534-2-43
Az általa kért ellerrsztllgáltatiis c)sszegc: nettci 520.000 Ft + Áa bruttó 660.400
I]'t.

3. Az Ajántattevő neve: KREATÍv naaCyAR MERNÖK rrt.
Az A.iánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Faludi u. 3.

Cg. Szám: 01-09-199|74
Az áIíaIa kért ellenszolgáltatás összege: nettó 400.000Ft + Áfa bruttó 508.000Ft.

3. Az a.iánlattételi fblhívás 12. pontja értelmerben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
bírálati szempont alapján Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft. 1087 Budapesto
Baross tér 2. I. em. 5. alatti bruttó 251.000 Ft összegű ajánlatot tevő ajánlattevőt
nyilvánítom a beszerzési eljárás nyertesének.

Felelős: Kovács Tamás polgárnrester
Hq14l,do: 2020. má.ir"rs 24. (szerződós aláírástira)

Mélykút, 2020. má.ius 1 l .

ElŐterjesztŐ: Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző 4-}- , V,J*á- !, jr,,,l- '1-]t"e',--

Készítette: Kósa Róbertné lakosságszolgáIati csoportvezető C**r
\
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