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79/2018. (VII.30.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. július 30-ai rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a „Gerinc utca útépítés és csapadékvíz elvezetés” közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására. 

 

Előterjesztő:   Rogán László polgármester 

 

Készítette:    Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:    dr. Udvarhelyi István jegyző 

   Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név 

szerint szavaz. 
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Tárgy: Javaslat a „Gerinc utca útépítés és csapadékvíz elvezetés” közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására. 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Berdó településrész egyik fő közlekedési útjának szilárd burkolattal való ellátása, valamint ezzel 
egyidejűleg az utca csapadékvíz elvezetésének megoldása megvalósítható lett, mivel az utcában az összes 
közmű kiépült, legutóbb 2017 decemberében fejeződött be a szennyvíz elvezető csatornahálózat kiépítése. 
Az útépítésre a Közlekedési Hatóság, a csapadékvíz elvezetés megvalósítására a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság engedélyt adott. 
A beruházás becsült költsége ismeretében a munka közbeszerzés köteles tevékenység, így az Önkormányzat 
a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le 
a Kbt. 115.§ előírásai szerint. Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők közvetlenül kapták meg. Az 
ajánlattételi határidő leteltéig 1 ajánlat érkezett. 

1. Az ajánlattevő neve:   Derby 2000 Kft. 
 Az ajánlattevő székhelye:   2011 Budakalász. Holló u. 43. 
 Ajánlati ár:    214.246.450 Ft + Áfa 
 Vállalt jótállás:   36 hónap 
A hiánypótlás lehetőségét biztosítottuk, azonban erre nem volt szükség. Az ajánlatok elbírálásának 
szempontja: A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). A tárgyalásra 2018. VII.17.-n 10 
órától került sor. A tárgyalás célja a szakmai tartalom pontosítása és az ajánlatkérő számára legkedvezőbb 
szerződéses feltételek elérése. Ajánlatkérő képviselője tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy a beszerzés 
megvalósítására rendelkezésre álló fedezet tartalékkerettel együtt 214.200.000 Ft. 
A tárgyaláson az ajánlattevőt felhívtuk, hogy előzőek szerinti végső ajánlatát 2018. VII.20. 10 óráig tegye 
meg. A végső ajánlattételi határidő leteltéig az eredetileg is ajánlatot adó gazdasági szereplő az alábbiak 
szerint adta meg végső ajánlatát: 

1. Az ajánlattevő neve:   Derby 2000 Kft. 
 Az ajánlattevő székhelye:   2011 Budakalász. Holló u. 43. 
 Ajánlati ár:    209.428.250 Ft + Áfa 
 Vállalt jótállás:   36 hónap 
Előzőek figyelembe vételével a Derby 2000 kft. ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei szerint, kizáró ok esetében nem merült fel.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a „Gerinc 
utca útépítés és csapadékvíz elvezetés” címen kiírt közbeszerzési eljárást. A Képviselő-testület megállapítja, 
hogy a „Gerinc utca útépítés és csapadékvíz elvezetés” címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Derby 
2000 Kft. (2011 Budakalász. Holló u. 43., ügyvezető: Izsipi István), az ajánlati ár 209.428.250 Ft + Áfa, azaz  
kettőszázkilencmillió négyszázhuszonnyolc-ezer kettőszázötvenforint + Áfa, a vállalt jótállás 36 hónap. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására a 
Derby 2000 Kft. -vel.  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 
Budakalász, 2018. július 23.  

Rogán László polgármester 
 
 










