SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 23.
MELLÉKLET: -

TÁRGY: „Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt”
című projekt keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
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pályázati
Tünde

mb.

Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló
integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a
megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között
szerepel a 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. sz. alatt” című
pályázat vonatkozásában a kiviteli tervdokumentációt a Közreműködő Szervezet elfogadta, mely
alapján a közbeszerzési eljárás az építési tevékenység kapcsán elindításra került. A kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan lezárul 2018. január végén, így a pályázat vonatkozásában
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan műszaki ellenőr beszerzése. Ezen
beszerzési eljárás közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívást küldött ki az Önkormányzat
alábbi ajánlattevők részére 2018. január 11-én:
1.

H-KONSTRUKT Mérnökiroda Kft. 7100 Szekszárd, Bartina u. 67. (E-mail:
hkonstrukt@gmail.com)

2.

ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft. 7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16. (E-mail:
aldorkft@gmail.com)

3.

TOPEKA Beruházó és Szolgáltató KKt. 7100 Szekszárd, Ibolya u. 34.

(E-mail:

szeleczkij@tolna.net)
4.

Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
(mernokiszolgaltato@tolna.net)

A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2018. január 17., 10.00 óra) összesen 3 db
pályázat érkezett. Az ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.) nem
nyújtotta be az Ajánlattételi felhívás 16. pontjában előírt átláthatósági nyilatkozatot. A H-KONSTRUKT
Mérnökiroda Kft. (7100 Szekszárd, Bartina u. 67.) nem nyújtott be ajánlatot.

1.

2.

3.

ALDOR Építőipari
és Kereskedelmi
Kft.

Szekszárdi
Mérnöki
Szolgáltató Kft.

TOPEKA Beruházó
és Szolgáltató Kkt.

7100 Szekszárd,
Nefelejcs u. 16.

7100 Szekszárd,
Bezerédj. u. 2.

Megnevezés

Szekszárd Wigand téri
orvosi rendelők
kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó műszaki
ellenőri munkák

7100 Szekszárd,
Ibolya u. 34.

(aldorkft@gmail.c
om)

(mernokiszolgaltat
o@tolna.net)

650.000,- Ft + ÁFA

500.000,- Ft + ÁFA

575.000,- Ft + ÁFA

= 825.500,- Ft

= 635.000,- Ft

= 730.250,- Ft

1 db

0 db

Közhasználatú épületek
Nettó ajánlati ár + ÁFA =
építési munkáihoz
Bruttó ajánlati ár (Ft)
kapcsolódó műszaki
ellenőri munkák
referenciáinak
darabszáma (db)
Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

4 db

Megnevezés

(szeleczkij@tolna.n
et)

Súlyszám

Ajánlati ár Nettó HUF

70

Közhasználatú épületek építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
referenciáinak darabszáma (db)

30

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontja alapján, ha a szokásos piaci ár
igazolására az irányító hatóság árajánlat kérését írja elő a támogatást igénylők és a kedvezményezettek
számára, az árajánlatoknak legalább négy egymástól független ajánlattevőktől kell származni. A
fentiekre való tekintettel a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló eljárás eredménytelen.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok támogatását.
Szekszárd, 2018. január 19.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
…../2018. (II.23.) határozata
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című
projekt keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák elvégzésére”
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2017-0001 azonosítószámú „Egészséügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére vonatkozó feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet alapján a piaci ár igazolásához négy ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá kezdeményezze új beszerzési eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2018. január 26.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

