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4. napirendi pont
Előadó: dr. Gál Gabriella
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 9-ei rendkívüli ülésére
Tárgy: „Tervezési keretszerződés 160 tervezői mérnöknapra vonatkozóan koncepciótervek, elvi vízjogi tervek, engedélyezési tervek, tendertervek kiviteli
tervek elkészítésére az EGT Pénzügyi 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 lépései” című, az
EEA-C3-8 azonosító számú projekthez kapcsolódóan” – tárgyú közbeszerzési
eljárásban eljárást megindító felhívás és dokumentáció elfogadása, felkérni
kívánt ajánlattevők kijelölése
Előzmények:
Tát Város Önkormányzata Tokod Nagyközség Önkormányzatával Tát Város
Önkormányzat gesztorságával közösen pályázatot nyújtott be a Norvég Alap
„Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű program pályázati
rendszere keretében, mely megvalósításához a tárgyi közbeszerzési eljárás
megindítása szükséges a csatolt ajánlattételi felhívás szerint.
A beszerezni kívánt tervezési szolgáltatás pályázatból valósul meg, a pályázatban szereplő összeg tekinthető a rendelkezésre álló fedezet összegének,
mely megállapítást piacfelmérés előzte meg, a rendelkezésre álló fedezet és
a becsült érték összege: 14.900.000, a rendelkezésre álló fedezet nettó 14 926
560 forint.
Tokod Nagyközség Önkormányzata a 2015. éves közbeszerzési tervében a
Kbt. 122/A.§ szerinti eljárásként tervezte meg, megvizsgálva a Kbt. egybeszámítási szabálya alapján a beszerzés becsült értékét is, ezért ilyen eljárás típus
lefolytatására kéri fel az eljáró közbeszerzési szakértőt és ez alapján 3 kkv-nek
minősülő gazdasági szereplőt kér fel ajánlattételre:
Név: DE-MA Projekt Építő és Gépipari Tervező és szolgáltató Kft.
Cím: 2510 Dorog Zrínyi út 2.
Kapcsolattartó: Magyar Ákos
Email:office@de-ma.hu
Fax: 33/431-381
Tel: 30/227-8910

Név: NÓVUM Ipari, Kereskedelmi és Tervező Kft
Cím:2500 Esztergom Jókai út 8.
Kapcsolattartó: Csirke József ügyvezető
Email:novumkft@vnet.hu
Fax:33/520-491
Tel:33/520-491
Név: MD-NOVA Bt.
Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 102. mfszt 9.
Kapcsolattartó: Balogh József
Email: md.nova.bt@gmail.com
Fax: 06/1354-1992
Tel: 06/20/9734473
Ajánlatkérőként az alábbi alkalmassági kritériumok alkalmazását javasoljuk:
Műszaki, illetve szakmai alkalmassági kritérium:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától (2015.06.10..) visszafelé számított - három évben (36" hónapban) nem rendelkezik
- legalább 1 db min. nettó 3.000.000 forint értékű nyomvonal jellegű építményre (vonatkozó terv elkészítésére vonatkozó, befejezett, szerződésszerűen
teljesített szerződés.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna,
a szennyvízelvezetés, települési csapadékvíz elvezetés, hő és/vagy
távhővezeték építmények.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:
Ha az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti - saját vagy jogelődje – beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti
évben mindháromban negatív.
A nyertes ajánlattevővel szembeni feltétel pedig:
Az ajánlattevőként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjában minimum
10 000 000 HUF/év és legalább 1 000 000 HUF/káresemény fedezeti mértékű
tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Az érvényes biztosításra vonatkozó okiratok másolati példányai a szerződés mellékeltét képezik.
A biztosítás hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot szíveskedjen
elfogadni.
Határozati javaslat

…/2015. (VI. 9.) 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 Pénzügyi 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 lépései” című, az EEA-C3-8 azonosító
számú projekthez kapcsolódóan” – tárgyú, Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési
megindításáról, elfogadja az ajánlattéli felhívást és a dokumentációt és kéri
az alábbi ajánlattevők részére történő megküldését:
Név: DE-MA Projekt Építő és Gépipari Tervező és szolgáltató Kft.
Cím: 2510 Dorog Zrínyi út 2.
Kapcsolattartó: Magyar Ákos
Email:office@de-ma.hu
Fax: 33/431-381
Tel: 30/227-8910
Név: NÓVUM Ipari, Kereskedelmi és Tervező Kft
Cím:2500 Esztergom Jókai út 8.
Kapcsolattartó: Csirke József ügyvezető
Email:novumkft@vnet.hu
Fax:33/520-491
Tel: 33/520-491
Név: MD-NOVA Bt.
Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 102. mfszt 9.
Kapcsolattartó: Balogh József
Email: md.nova.bt@gmail.com
Fax: 06/1354-1992
Tel: 06/20/9734473
Határidő: Azonnal, Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
határozathozatalát követően
Felelős: Polgármester és a közbeszerzési tanácsadó
Tokod, 2015. június 8.
Tóth Tivadar
polgármester

