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Tisztelt Képviselő-testület!

Önkonnányzatmik 2021. júliusában pályázati felhívást tett közzé a Pilisborosjenő Lazareth
településrész útépítési, területrendezési, csapadékvíz kezelési és elvezetési rendszerének
műszaki tervdokumentációjának elkészítésére.

A pályázatra három ajánlat érkezett (ajánlatok mellékleve)
A Create Value Kft. nettó 14 975 OOO,- Ft,
a COMPUTERV GM KFT. nettó 11.700.000, -Ft,
a TP-Terv Mémöki Iroda Kft. nettó 8 600 000 Ft

Az ajánlatok elbírálására egy bíráló bizotságjött léü-e, melynek összetétele:

Név
l. KomlósTibor
2. Dömötörfv Zsolt
3. Bubik Szabolcs
4. Zádor István
5. Boros Gábor

Munkahel
Pilisboros'enő Önkormán zat al ol ármester
Pilisborosienő Önkormán zat FFT bizottsá i elnök
Pilisborosienő Önkormán zat PB bizottsáei elnök
Pilisborosienő Onkonnán zat PB bizottsá i ta
Pilisboros'enö Önkormán zat PMH műszaki ü intézö

A Bíróló Bizottság elnöke Komlós Tibor alpolgármester, titkára Boros Gábor műszaki
ügyintéző.

Az ajánlattevő a pályázati felhívásban meghatározta az ajánlatok értékelési szempontjait. Az
összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi értékelési szempontok és súlyszámok szerint:

l. Tervezésidíj
2. Koncepcionális programterv változatok készítése, útépítési
tervezési határidő engedélyezési terv elkészítésére (szerződéskötést
követö naptári napok száma)

3. Csapadékvíz-kezelési (vízjogi) engedélyezési tervcsomag
(szerződéskötést követö naptári napok száma)
4. Ütépítési és csapadékvíz kezelési kiviteli tervcsomagok és
Közműgenplán készítése (szerzödéskötést követö naptári napok
száma)

súlyszám
60%
20%

10%

10%

Pontszámítás módszere:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-100.

Az értékelés módszere

A legkedvezöbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat
pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi
képlet szerint:



(Legalacsonyabb ajánlati ár/ Ajánlattevő ajánlati ára) x 99 + 1.

A Bíráló bizottság szakértők bevonásával, az összes körülményt mérlegelve, a Képviselő-
testület számára a COMPUTERV GM KFT. 1074 Budapest, Dohány utca 104-106. (képviseli
Bózvári Józsefügyvezető) ajánlatátjavasolja győztesnek kihirdetni.
A szakértők értékelése szerint a másik két ajánlattevő vállalási ideje rendkívül túl- és
alulbecsült.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a Bíráló Bizottságjavaslatáról.

Pilisborosjenő, 2021. december 12.
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polgármester

Melléklet:
Pályázati felhívás,
Benyújtott ajánlatok,



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormáayzatának Képviselő-testülete
1) a Pilisborosjenö Lazareth településrész útépítési, területrendezési, csapadékvíz kezelési

és elvezetési rendszerének műszaki tervdokumentációjának elkészítésére kiírt pályázat
gyöztesének a COMPUTERV GM KFT. 1074 Budapest, Dohány utca 104-106.
(képviseli Bózvári Józsefügyvezetö) ajánlatát fogadja el.

2) Felkéri a polgánnestert, a tervezési szerződés megkötésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. december 31.


