ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. június 26-ai ülésére
Tárgy: A Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút építés közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008-2009. év egyik nagy beruházása a Nyergesújfalu-Bajót települések közötti kerékpárút
építése. A beruházás a két település között 3,5 km hosszúságú szakaszon valósulna meg,
melynek építési engedélye jogerőre emelkedett és a szükséges területek 70 %-ára már a két
önkormányzat az adásvételi szerződéseket megkötötte, azok bejegyzése folyamatban van. A
többi területre a kisajátítási eljárást a Közigazgatási Hivataltól soron kívül kértük, mely
szintén folyamatban van. A támogatási szerződéshez a kért dokumentációt benyújtottuk,
eddig hiánypótlás nem érkezett. Közbeszerzési Értesítőben megjelentetendő ajánlattételi
felhívásban feltételeket építettünk be, mely alapján a beérkező ajánlatoktól és a rendelkezésre
álló forrástól függően nyilvánítjuk érvényessé az eljárást.. Ennél az eljárásnál a
Közbeszerzési Szabályzatunk szerint az ajánlattételi felhívást a Képviselő-testület hagyja
jóvá. Az eljárásban a kerékpárútépítési és csapadékvíz elvezetési és közműkiváltási, valamint
hídtervezési, kivitelezési munkálatok kerülnek megversenyeztetésre. Mivel a támogatást
biztosító KDRFT a pályázat egyes szakaszát és a nagytömegű földmunkák egyes részeit nem
támogatja, azért azokat a munkálatokat műszakilag elkülönítve, de egy felhívásban fogjuk
megjelentetni. Az ajánlattételi felhívásba – a jogi és pénzügyi alkalmassági kritériumokat
tekintve – a szokásos követelményeket építettük be, a referenciákat tekintve a nettó 50
milliós nagyságú projekteket követelünk meg, hogy a térségben működő
középvállalkozásoknak is lehetőséget tudjunk biztosítani a versenyhez. Javaslatunk szerint
bírálati szempontként csak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerepelne a
felhívásban, mivel az ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségekben az 5 év minimum
jótállás, a késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér, valamint a bankgarancia is szerepelni fog.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
Nyergesújfalu, 2008. június 17.
Urbán Gábor
műszaki főmunkatárs
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.) hagyja jóvá a „Nyergesújfalu-Bajót települések
közötti kerékpárút építés” közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti
tartalommal.

2.) Utasítsa a polgármestert a szükséges teendők
megtételére.
Felelős: Miskolczi József
Határidő: értelemszerűen

