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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 3-ai rendkívüli ülésére 

Az EGT Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlat-

változáshoz” megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere 

keretében „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klíma-

adaptációs lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” a 

„Tervezési keretszerződés 160 tervezői mérnöknapra vonatkozóan koncepciótervek, 

elvi vízjogi tervek, engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli tervek elkészítése– tár-

gyú közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés meghozatala. 

                     

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tokod Nagyközség és Tát Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EGT Pénz-

ügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” 

megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében „Tát-

Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépé-

sei” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projektre és elindította a tárgyi közbeszerzési 

eljárást. 

 

A közbeszerzési eljárás eredményéről és az érvényes ajánlatokról, az eljárás érvényes-

ségéről a külön határozatban felkért Bíráló Bizottság meghozta javaslatát.  

 

A javaslat a következő: 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás pályázati forrásból valósul meg, a pályázatban 

szereplő összeg tekinthető a rendelkezésre álló fedezet összegének, mely megállapí-

tást piacfelmérés előzte meg. A becsült érték nettó 14.900.000,- HUF (az értékelési 

szempontnak megfelelő vetítési alapra: 93.125,- HUF) és a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 14.926.560,- HUF (az értékelési szem-

pontnak megfelelő vetítési alapra: 93.291,- HUF). 

 

Ezt figyelembe véve: 

1. Az eljárás eredményes. 

2. A benyújtott ajánlatok érvényesek, az ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak 

kizáró okok hatálya alatt, és hogy alkalmasak a szerződés teljesítésére. 

3. Nyertes ajánlattevőnek javasolt: 

 

Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szem-

pontnak — Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont — megfelelően a legalacsonyabb össze-

gű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtotta be: 

 

DE-MA Projekt Kft. (2510 Dorog, Zrínyi u. 2.) 
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Ajánlata az értékelési szempont szerint: egy mérnöknapi díj (nettó forintban): 93.000,- 

Ft 

 

Kiválasztásának részletes indokai: 

Az ajánlattevő igazolta alkalmasságát. 

Az ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Az ajánlattevő csatolt, minden felhívásban és dokumentációban előírt dokumentu-

mot, ajánlata érvényes, a szerződés teljesítését a benyújtott ajánlat alapján vállalja. 

A megajánlott ajánlati ára a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető. 

Az ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési 

szempont szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot: 

Egy mérnöknapi díj (nettó forintban): 93.000,- Ft 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kihirdetése tekintettel a rendelke-

zésre álló fedezet összegére nem javasolt. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő 

határozati javaslatot.  

 

 

Határozati javaslat 

……/2015. (VIII. 03.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a „Tervezési 

keretszerződés 160 tervezői mérnöknapra vonatkozóan koncepciótervek, elvi vízjogi 

tervek, engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli tervek elkészítésére az EGT Pénz-

ügyi Mechanizmus 2009-2014 (“EGT Alap”) „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” 

megnevezésű, HU04-C3-2013 kódszámú program pályázati rendszere keretében „Tát-

Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépé-

sei” című, az EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” – tárgyú közbe-

szerzési eljárásban az eljárás eredményéről szóló összegezés a melléklet szerint kihir-

dethető. 

Az eljárás eredményes, mindhárom felkért ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott 

be, a nyertes ajánlattevő a DE-MA Projekt Kft. (2510 Dorog, Zrínyi u. 2.). A nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kihirdetésére tekintettel a rendelkezésre álló 

fedezet összegére nem kerül sor. 

 

Felelős: Polgármester és az összegezés megküldésére felkért közbeszerzési tanácsadó 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Tokod, 2015. július 31. 

 

 

 

                                                                                                 Tóth Tivadar 

                                                                                                         polgármester 
      

 

 

  

 


