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Tisztelt Bizottság!
A TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretében
a kerékpárút építését megalapozó műszaki terveket SZMJVÖ elkészíttette a 119/2017. (III.28.) GPB
határozatnak megfelelően. A tervezés során az önkormányzat próbaüzem jelleggel egy szakaszon
kialakította a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben (továbbiakban KHT) meghatározott nyomvonal
alapján az új kerékpársávot, amit a szakma és a lakosság is élesen bírált. SZMJVÖ ezért úgy döntött,
hogy a főút helyett alternatív nyomvonalat jelöl ki a fejlesztés megvalósítására, ami megkövetelte a
KHT módosítását és ennek megfelelően az engedélyes, illetve a kiviteli tervek felülvizsgálatát, valamint
átdolgozását.
A Bizottság eredménytelennek nyilvánította 256/2018.(VII.12.) számú határozatában az előző, 2018.
június 26-án kiírt pályázati eljárást és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezzen új
pályázati eljárást.
Az ajánlatok beérkezését és kiértékelését követően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
Ajánlatkérő a szükséges műszaki tervek beszerzésére vonatkozóan közbeszerzési értékhatár alatti
ajánlattételi felhívást küldött ki 2018. július 18-án az alábbi 3 Ajánlattevő részére:
1. PERIDON Tervező és Vállalkozó Kft. (e-mail: peridon@peridon.hu)
2. MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.(e-mail: melyepterv@envirokft.hu)
3. VIA-TRITA Kft. (e-mail: zsolt.laszlo3@chello.hu)
A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2018. július 23., 10.00 óra) összesen 3 db pályázat
érkezett.
A három beérkezett ajánlat az előírtaknak megfelelően került benyújtásra.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.

1.

3.

Ajánlattevő neve, címe:

Ajánlattevő neve, címe:

Ajánlattevő neve, címe:

VIA-TRITA Kft.

PERIDON Tervező és
Vállalkozó Kft
1154 Budapest, Kisrákos
u. 155.
E-mail:
peridon@peridon.hu

MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft
1185 Budapest,
Nyíregyháza u. 73.
E-mail:
melyepterv@envirokft.hu

1048 Budapest, Ügető u.
24.
E-mail:
zsolt.laszlo3@chello.hu
Ajánlati ár nettó
(Ft)

2.

5.300.000,- Ft

5.900.000,- Ft

6.350.000,- Ft

A beérkezett ajánlatok értékelése alapján a legelőnyösebb ajánlatot a VIA-TRITA Kft. adta.
A tervezési feladat ellátására a projektből bruttó 2.974.000 Ft fedezet áll még rendelkezésre, míg

bruttó 3.757.000 Ft-ot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének a
terhére biztosít.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.

Szekszárd, 2018. július 27.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának
…../2018. (VII.31.) határozata
a pályázat megvalósításához szükséges új műszaki tervek elkészítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.4.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt keretén belül a
módosított KHT szerinti új műszaki tervek elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
kapcsán jóváhagyja, hogy az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő VIA-TRITA Kft-vel
kössön szerződést a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. július 31.
Kővári László elnök

2. hozzájárul az új műszaki tervek elkészítéséhez szükséges önerő biztosításához, melynek
mértéke 3.757.000.- Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi
költségvetésének a terhére biztosít;
Határidő:
Felelős:

2018. július 31.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről,
továbbá felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 3.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

