BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉGE
2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 8-10.

KIVONAT
Remeteszőlős Község Önkormányzat
képviselő-testületének 2017. december 13-án megtartott
soron következő ülése jegyzőkönyvéből.
(Kihagyva a kihagyandók!)

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének
103/2017. (XII.13.) önkormányzati határozata
a PM_ONKORMUT_2016/156 pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bírálóbizottság előterjesztésével, döntéseivel
egyetértve, azzal azonos tartalommal dönt a következők szerint:
A VIANOVA 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.), valamint a Zöld Út-Építő Kft. (2890 Tata, Agostyáni
út 78.) ajánlatai a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenek, mivel az ajánlatkérő kifejezett
rendelkezése ellenére a kötelezően benyújtandó végleges ajánlatot fent nevezett ajánlattevők egyike sem
nyújtotta be az előírtak szerint.
A STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület), mint egyedüli érvényes,
illetve végleges ajánlatot benyújtó ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb
ajánlatot a közbeszerzési eljárásban. Ajánlata érvényes, ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak és az
ajánlatában foglalt ár nem haladja meg az ajánlatkérő részére rendelkezésre álló fedezetet. Az eljárás
nyertese a STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület).
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című kiíráson nyert, a Vénusz utca teljes hosszban történő felújítására vonatkozó,
PM_ONKORMUT_2016/156 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkákra vonatkozó
közbeszerzési eljárás során a legelőnyösebb ajánlatot a Strabag Építő Kft. adta 21.389.086,-Ft + ÁFA =
27.164.139 Ft összeggel és 6 év vállalt jótállással.
A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi témára vonatkozó vállalkozói
szerződést kösse meg a Strabag Építő Kft-vel.
Határidő: 2018. január 15.
Felelős: polgármester, dr. Tóth Balázs közbeszerzési és beruházási tanácsnok
Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el.
Dr. Tóth Balázs képviselő érintettség miatt nem szavazott.
K.m.f
Szathmáry Gergely
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző
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