47. sz. bizottsági elıterjesztés

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázati és Közbeszerzési Osztály
Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
számára
Tárgy: „Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

– „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő pályázat keretében megvalósuló gyalogos tengely és járda felújítására” c.
pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye.

Tisztelt Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-

4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú – „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének
javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” címő pályázat keretében megvalósuló
gyalogos tengely és járda felújítására” c. pályázat keretében” tárgyában – meghívásos pályázati
eljárás keretében – árajánlatokat kért be az alábbi Ajánlattevıktıl:

-

SEBIBER Építıipari és Kereskedelmi Bt. (7122 Kakasd, Kossuth L. u. 10., email:
slajos10@gmail.com

-

M-B Tanácsadó Kft. (7130 Tolna, Kinizsi u. 10., email: mbtanacsadaokft@gmail.com)

-

Plan-Éta Építı és Vállalkozó Kft. (7100 Szekszárd, Ybl u. 3., email: planeta@terrasoft.hu)

Az ajánlattételi határidı lejártáig, 2013. március 25., 15.00 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be. A
felolvasólapon az ajánlati árat nettó + ÁFA = bruttó megjelenítésben kellett megadni.
1.
Ajánlattevı neve, címe:
SEBIBER Bt.
7122 Kakasd, Kossuth L. u. 10.
Ajánlati ár
1 eredeti és
1 másolati
példány

Megjegyzés:

2.
Ajánlattevı neve, címe:
M-B Tanácsadó Kft.
7130 Tolna, Kinizsi u. 10.

3.
Ajánlattevı neve, címe:
Plan-Éta Kft.
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.

650.000 Ft+27% Áfa= 825.500,- Ft

660.000 Ft+27%Áfa= 838.200,- Ft

615.000 Ft+ 27%Áfa= 781.050,Ft

rendben

rendben

rendben

Csomagolás állapota*:
ép / sérült

Csomagolás állapota*:
ép / sérült

Csomagolás állapota*:
ép / sérült

*megfelelı aláhúzandó

*megfelelı aláhúzandó

*megfelelı aláhúzandó
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Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Az értékelés a nettó
értékek összehasonlításával történt. Az ajánlatok tartalmáról és értékelésérıl az ülésen adunk
tájékoztatást.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.
Szekszárd, 2013. március 25.
M e c h l e r n é L e t en y e i H é d i
Közbeszerzési referens s.k.
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Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Mőszaki ellenıri feladatok ellátása a „DDOP-

4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú – „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” címő pályázat keretében
megvalósuló gyalogos tengely és járda felújítására” c. pályázat keretében”

tárgyú

közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı PLAN-ÉTA Kft-vel (7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.) kössön szerzıdést.

2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás
eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdések aláírására, valamint a jegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

Határidı:

2013. március 26.

Felelıs:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

