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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. augusztus 31-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Ajánlatok elbírálása az útfelújítás megvalósítása céljából

Előterjesztő:

Godány Mária polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Óbudavár Község Önkormányzata a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes
települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló
1215/2019. (IV.18.) Korm.határozatban 14.100.000 Ft vissza nem térítendő egyedi
költségvetési támogatást kapott zártkerti és külterületi közutak felújítására.
A felújítások közül több elkészült, a kapott támogatásból még 4.638.760 Ft áll rendelkezésre.
A 2020. június 11-i ülésen kezdeményeztük a támogatói okirat módosítását, hogy a
támogatás 062 hrsz-ú út felújítására is felhasználható legyen, továbbá a műszaki ellenőri
feladatokra, valamint a kivitelezésre három-három ajánlattevőtől kértünk ajánlatot.
A támogatói okirat módosítását a támogató engedélyezte.
A megjelölt határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek:
kivitelező:
1.
Via Vomito Kft.
2.
DATI-SPED Kft.
3.
Útéppark Kft.

bruttó 3.578.860 Ft
bruttó 3.966.210 Ft
bruttó 3.897.884 Ft

műszaki ellenőr:
1.
Rákos József e.v.
2.
Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.
3.
Fördős Jenő ev.

bruttó 200.000 Ft
bruttó 355.600 Ft
bruttó 285.750 Ft

A beszerzési szabályzat szerint a beszerzést a képviselő-testület hagyja jóvá.
Az ajánlatkérésben értékelési szempontként a legalacsonyabb összegű ajánlatot tekintettük,
ezért javaslom, hogy a kivitelezéssel a Via Vomito Kft-t, a műszaki ellenőri feladatokkal Rákos
József egyéni vállalkozót bízzuk meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Óbudavár 062 hrsz-ú út felújításának
kivitelezésére a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém,
Kádártai út 27., adószám: 149288978-2-19) által
adott összesen bruttó 3.578.860 Ft összegű
ajánlatot fogadja el.
A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Óbudavár 062 hrsz-ú út felújításához
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
a Rákos József egyéni vállalkozó (8200 Veszprém,
Festő u. 10., adószám: 74738498-1-39) által
adott összesen bruttó 200.000 Ft összegű
ajánlatot fogadja el.
A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szentantalfa, 2020. augusztus 10.
Godány Mária
polgármester

