




P omáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

19 5 t 202 t (WII.2 ó.) sz á mú önko rm án y z ati hatá'r ozata

Panoráma utca ktizérdekű felaj ánlással megvalósítandó útfelúj ításáról

PoménYáros Önkorm ányzata az.Llaptorvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

hatáskörében és (6) bekezdése szellemében eIjáwa a Magyarország helyi önkormányzatakőL

szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. $-a alapján az alábbihatározatothozza:

1. Pomáz Varos Önkormányzatának Képviselő-testiilete támogatja a Panoráma utca

Szegfri utcától a külterületi szakaszhatfuig 2s6 fm hosszban közérdekű felajánlással

történő felújítását.

2. A Képviselő-testtilet ahatározat 1. pontjaban meg\tatátozott útfelújítást a lakókkal

történő egyeztetést követően csökkentett mriszaki tartalommal (286 fm hosszban' 5

méter szélességben,20 crn vastag 0/80 dolomit rátöltés tömörítéssel, 10 cm vastag

osztéúyozott törtaszfalt tömörítéssel, bitumen szórás 2x 4l8-os zűzalél<kal, tömörítéssel,

profil szikk asztő fuok szakaszok készítés 150 frn összhosszban) kívánja megvalósítani.

3. A Képviselő-testíilet az2. pontban meghatározott műszaki tartalommal megvalósuló

ritfelújítash oz alakőkk<izérdekű felajanlását (6.350.000,- Ft.) kiegésziti 6.343.l42,-Ft.,
azaz 

-hatmillió-három 
száznegyvetlháromezer-egyszéunegyvenkettő forint összeggel,

amelyet PomázVáros költségvetés K513 Tartalékok előítányzata 05513 rovatszámon

Útopites sor terhére biztosítja.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ktizérdekű

kötelezóttségvállalásra irányuló megállapodásokat a közérdekű felajánlást tett lakókkal

megkösse.

5. A Képviselő-testtilet felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott műszaki

tartalommal a beszerzési eljárást indítsa meg.

6. A Képviselő-testiilet felhata|mazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott

útfelújításra a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással

megkösse.

Felelős:
Határidő:

Leidinger István Polgrírmester
4. pont tekintetében:202I. szepternber 08.

5. pont tekintetében:202l. szeptember 01.

Végrehajtásban közremiíkiidik: Városfejlesztési és Varosüzerneltetési osztály

Végrehajtásról tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési
í:.|
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P}MI^ZI PorcÁnvESTERI HIVATAL
vÁnoSFEJLESZTÉSI És vÁnoSÜZEMELTETÉSI oSZTÁLY

Ugyiratszám :01 l 499 6 -9 l 202I
Ügyintéző: Vereszki Tibor
Telefonszám: (26) 8t4 3II
E-mail : vereszki.tib or @aomaz.hu

Tárgy: ,,Pomóz, Panoróma út íelújítáSa a Szeffi
utca és a Panoráma út nyugati vége között" k1írt
nllt beszerzési eljárásban érkezett ajánlatok -

Ajánlatok bontása

BoNTÁSI JEGYZoKÖNyv

Készült: Pomázi Polgármesteri Hivatal, Díszterem 202I. szeptember 21.lI:00 óra

Tárgy: PomázVáros önkormányzata,mint ajánlatkérő álta|kíírt, ,,Pomáz, Panoráma útfelújítása
a SzegfrÍ utca és a Panoróma út nyugati vége között" táreyn nyílt beszerzési eljárásbartérkezett
ajanlatok elbírálása.

Jelen vannak: Yincze István, Városfejlesztési és Viírosüzemeltetési osztáIy osztályvezető, Vereszki
Tibor, városfejlesztési és városüzemeltetési előadó, Fodor Vivien, városfejlesztési és

létesítményüzemeltetési ijgyntéző

Jelenlévők megállapítják, hogy a megadott hatráridőn belül a tárgyi ajánlati felhívásra 2 db ajánlat
érkezett.

1. AEDIUM Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Az aj ánlathoz c s atolt dokumentumok:

a) két db referencia- 0 db

b) tevékenységetigazolő dokumentumok - 0 db

c) cég esetén cégbírósági végzés _ 0 db

d) aláirási címpéldány - 0 db

e) felelősségbiztosítás igazolása- 0 db

D összeférhetetlenségi ny1latkozat- 1 db

g) átláthatősági nyilatkozat_ I db

h) képesítésiigazolás, amely bizonyitja,hogy a tárgyi feladat ellátásétrarendelkezésre áll

a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szeméIy _ 0 db
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Ajánlattétel összege:

Teljes vállalási árz 16 700 000 Ft + ÁFA = 21 209 000 Ft,
azazhuszonegymillió-katószénlnlencezerforint.

Yállalt jőtállás időtartama: nincs adat.

2. STRAB.q.c Áttaunos Építő Kft.

Az aj ánlathoz cs atolt dokumentumok :

D két db referencia- 1 db
j) tevékenységetigazoló dokumentumok _ 1 db
k) cég esetén cégbírósági végzés _ 1 db

1) aláirási címpéldány - 4 db
m) felelősségbiztositás igazolása - 1 db

n) összeferhetetlenségi nyilatkozat- 1 db
o) átláÍhatősági nyilatkozat _ 1 db
p) képesítési igazolás, amely bizonyt1a, hogy a tárgyi felaclat ellátására renclelkezésre ál1

a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezó szemé|y _2 db

Ajánlattétel összege:

Teljes vállalási ár: 13 901 200 Ft + ÁFA = 17 654 524Ft,
azaz tizenhétmillió-hat százötv ewtégyezer-öts zázhuszonrtégy forint.

Vállalt jótállás időtartama:2 év.

Jegyzőkönyv lezáwaz 202l.09.21. 1 1 :30 óra

Jegyzőkönyvv ezetőz Vereszki Tibor

P omáz, 2021. szeptember 2 1.
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