Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete……../2019 (III.……) önkormányzati
határozata a
„Bokod Keleti Könnyűipari Ipariterület építési ber.”
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bokod Keleti Könnyűipari
Ipariterület építési ber.” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által készített
írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést
hozza:
1.
érvényessé nyilvánítja a GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Kft.
ajánlattevő ajánlatát;
2.
érvénytelenné nyilvánítja a MOR.BAU Ipari, Ker. és Szolg. Kft. ajánlattevő ajánlatát a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján;
3.
a tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja mindkettő részfeladat esetében
4.
az 1. részfeladat nyerteseként a GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő,
Szolgáltató Kft. ajánlattevőt jelöli meg nettó 93 458 323,-Ft ajánlati árral, 40 hónap
jótállási idő vállalása megajánlásával, valamint a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli 60 hónap
többlet szakmai gyakorlati idejével, összesen 91,66 ponttal.
5.
a 2. részfeladat nyerteseként a GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő,
Szolgáltató Kft. ajánlattevőt jelöli meg nettó 6 710 325,- Ft ajánlati árral, 40 hónap
jótállási idő vállalása megajánlásával, valamint a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli 60 hónap
többlet szakmai gyakorlati idejével, összesen 91,66 ponttal.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal a Képviselő-testület
jóváhagyja.
6.
Az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatályba
lépése vonatkozásában a Képviselő-testület rögzíti, hogy a tárgyi szerződés megkötéséhez
vezető közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján, mint feltételes
közbeszerzési eljárást folytatta le, továbbá
a)
Tekintettel arra, hogy a jelen építőipari viszonyok miatt a támogatás összege nem
fedezi a beruházás valamennyi költségét, a megfelelő összegű forrás rendelkezésre állása
érdekében ajánlatkérő forrás ráemelésre irányuló igényt fog benyújtani a 17/2017. Korm.

rendelet alapján, mivel a szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás indítása előtt a
többlettámogatás odaítélésére még nem került sor.
b) amennyiben a többlettámogatás Támogató által való rendelkezésre bocsátására
(Megrendelő számláján történő jóváírás) jelen szerződés aláírását megelőzően sor kerül, akkor
a jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba,
c) amennyiben a többlettámogatás Támogató által való rendelkezésre bocsátására
(Megrendelő általi jóváírás) jelen szerződés aláírását követően kerül sor, akkor a jelen
szerződés a többlettámogatás Megrendelő számláján való jóváírás napján lép hatályba,
d) amennyiben a kérelmet elutasítják, vagy nem a teljes kérelemmel érintett többlettámogatás
kerül megítélésre és Megrendelő más forrásból azt nem egészíti ki, akkor a jelen szerződés
nem lép hatályba.
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