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ELŐTERJESZTÉS
A 324321 azonosító számú vis maior pályázati projekt keretében partfal, burkolt árok károsodása, patakmeder
feltelítődése hordalékkal, útburkolat rongálódása tárgyú vis maior károk helyreállításának építés-kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Készült: a Képviselő-testület 2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Önkormányzat 324321 azonosító számú vis maior pályázati projektje keretében a kivitelező kiválasztására 2017. július 24én indult közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzés mennyisége:
Partfal, árkok és közút helyreállítása
Piliscsév, Partfal, Hrsz.: 1607
Az 1607 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon található közel 10-12 m magas partfal az esőzések
következményeként erősen felázott. 2016. augusztus 10-én egy
6 x 4 m kiterjedésű, 6-7 m mély beszakadás keletkezett, a partfal homlokfala teljes mértékben alászakadt, leomlott.
A pleisztocén korú, gyengén tömbös szerkezetű löszös, agyagos löszös partfalban keletkezett függőleges akna valószínűleg
egy úgynevezett löszkút, ami a lösznek egy jellegzetes suvadási formája, azonban nem zárható ki egy használaton kívüli,
ismeretlen pince beszakadása sem. A partfal felső platóján kialakult függőleges síkú repedések, megnyílások folytonosan
tágulnak a földtömeg mozgása következtében egészen az omlási állapotig. Az állandó csapadékvíz- hozzájutás folyamatos
veszélyhelyzetet jelent, a partfal állapota baleset- és életveszélyes, a forgalomból történő kizárása és lekerítése szükségszerű.
A rendkívül életveszélyes műszaki állapot megszüntetése elkerülhetetlen és azonnal végrehajtandó ! A folyamatos
állagromlás, omlások miatt és az élet- és vagyonbiztonság érdekében mindenféleképpen javasolt a partfalat 35 fm-en - a
meglazult talajtömegek eltávolítása után – 4 m magasságig kőkosaras súlytámfal építésével megtámasztani. A támfal
lépcsőzetes kialakítású vastagsága 1-2 m. A kosár töltőanyaga Z100/150 kemény mészkő anyag, kézzel kirakva. A drótkosár
anyaga standard 2,7 mm vtg drót, front oldalon 3,9 mm vtg drótból AlZn horgany felületkezeléssel. A támfalat 2,0 m széles,
50 cm mély árok kialakításával, 50 cm vastag zúzottkő ágyazatra kell építeni.
A kőkosaras súlytámfal jó vízáteresztő képességű, fagyra érzéketlen, így nem keletkezik hidrosztatikai nyomás a szerkezetre.
A kővel megrakott boxok rugalmasan illeszkednek egymáshoz, a mozgásokat képesek repedésmentesen áthidalni. A leomlott
és leomlasztott föld mennyiséget a helyszínről el kell szállítani. A kivitelezési munkákat megelőzően biztonsági dúcolást kell
készíteni.
A kőkosaras támfal építése mellett úgynevezett betonacél talajszegezést kell végrehajtani vibrálva behajtva, 20 mm átmérővel,
B. 60.50. minőségű anyaggal, hegesztett menetes szár végződéssel, 4-6 m hosszúságban védőhálóval rendszer azonos leszorító
lemezzel és anyával. A talajszegezés megkezdése előtt talajszeg kihúzó próbaterhelést kell végezni 3 db/100 m 2 felületenként.
A talajszegek végleges kiosztását a próbaterhelés adatai alapján kell elkészíteni.
A rézsű erózió elleni védelmét kókuszrost matrac terítésével, sodronnyal erősített omlásvédő gabionháló leszorítással kell
biztosítani. A kókuszrost matrac tőzeges tápanyagot és fűmagot tartalmaz.
A Rézsű felső élén balesetveszély elkerülése érdekében kerítés építése szükséges. A kerítés magassága 1,5 m, beton
alapozással, műanyag bevonatos oszlopokkal és kerítésfonattal ellátva.
Fokozottan ügyelni kell a baleset- és életveszélyes helyzetek elkerülésére megfelelő elzárások és megtámasztások építésével!
A támfal csak jogerős építési engedély birtokában, kiviteli tervek alapján, tervezői és felelős műszaki vezetői irányítás mellett
végezhető!
Piliscsév, Klastrom utca, Hrsz.: 05.
A nagy sodrású felszíni víz a Klastrom utcában található előregyártott beton elemekből épült árok mind két külső oldalát 350
fm hosszon erőteljesen alámosta, az árokelemek a levegőben „lógnak”. A zúzottkő terítés a mederelemek alól elmosódott.
A csapadékvíz elvezető árok mindkét oldalán a zúzottkő terítést el kell végezni, biztosítani kell az árokelemek megfelelő
csatlakozását az úttest szintjéhez a padkát vissza kell állítani.
Piliscsév, Hrsz.: 055
A szántóföldekről a felszíni vizeket elvezető árokmeder alján a rendkívüli intenzitású augusztusi esőzés következtében
hordalék és kiszakadt növényzet ülepedett meg nagy mennyiségben, mely az csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozza.
A patakmederből a felhalmozódott hordalékot ki kell emelni, szállítóeszközre kell rakni és el kell szállítani lerakóhelyre.
Piliscsév, Dózsa György utca, Hrsz.: 619
A Dózsa György utca (Hrsz.: 619) zúzottkő útburkolata elmosódott, sárral terítődött.
A közút járhatatlanná, illetve balesetveszélyessé vált, a sárhordalék eltakarítása azonnali beavatkozást igényelt.

1

1/2017.(VIII.24.) sz. előterjesztés
1. napirendi pont
Az út ismét közlekedésre alkalmassá válása érdekében 30 cm vastag, 70-110 mm szemcsenagyságú majd végső rétegként 15
cm vastag, 0-20 mm szemcsenagyságú
zúzottkő ágyazat terítést kap. Az útszelvényben leáramló víz eróziómentes levezetését meg kell oldani.
Az ajánlattételre felkért cégek:
1. Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
2500 Esztergom, Schweidel József utca 48/b
2. V.V.Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2500 Esztergom, Aradi tértanúk tere 2 3/8
3. Molnár & Molnár Kft.
2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 29.
4. MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Bt.
székhely: 4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál u. 75.
5. U.T.B. Kft.
székhely: 2500 Esztergom, Vaskapui út 25. A ép.
Az ajánlattételi határidő 2017. augusztus 15. napján 08:15 órakor járt le, melyre az alábbi ajánlatok érkeztek:
1. MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság
(4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 75.)
Vállalkozási díj: 34 157 894 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 12 hónap
2. Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(2500 Esztergom, Schweidel József utca 48/b.)
Vállalkozási díj: 35 614 010 Ft + ÁFA
Jótállási idő:12 hónap
3. U.T.B. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2500 Esztergom, Vaskapui utca 25. A. ép.)
Vállalkozási díj: 36 058 380 Ft + ÁFA
Jótállási idő:12 hónap
4. V. V. Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2. 3. em. 8.)
Vállalkozási díj: 36 224 580 Ft + ÁFA
Jótállási idő:12 hónap
5. VEHULL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2621 Verőce, Aradi utca 10.)
Vállalkozási díj: 36 948 285 Ft + ÁFA
Jótállási idő:12 hónap
A bírálat alapján az 1-4. ajánlat érvényes.
Az 5. ajánlat érvénytelenné nyilvánítása javasolt az alábbiak szerint:
VEHULL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2621 Verőce, Aradi utca 10.)
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (4) bekezdés szerint: „Az eljárásban
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. (…) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”
Ajánlattevő egyedül tett ajánlatot annak ellenére, hogy ajánlatkérő őt nem hívta fel ajánlattételre.
Az ajánlat fentiek és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A közbeszerzés ellenszolgáltatására rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: 39 216 515 Ft + ÁFA, tehát a beszerzéshez a
pénzügyi fedezet biztosított.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!
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Határozati javaslat
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A 324321 azonosító számú vis maior pályázati projekt keretében partfal,
burkolt árok károsodása, patakmeder feltelítődése hordalékkal, útburkolat rongálódása tárgyú vis maior károk helyreállításának
építés-kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:
1.

az eljárás eredményes;

2.

az érvényes ajánlatot tevők
1. MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság
(4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 75.)
Vállalkozási díj: 34 157 894 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 12 hónap
2. Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(2500 Esztergom, Schweidel József utca 48/b.)
Vállalkozási díj: 35 614 010 Ft + ÁFA
Jótállási idő:12 hónap
3. U.T.B. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2500 Esztergom, Vaskapui utca 25. A. ép.)
Vállalkozási díj: 36 058 380 Ft + ÁFA
Jótállási idő:12 hónap
4. V. V. Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2. 3. em. 8.)
Vállalkozási díj: 36 224 580 Ft + ÁFA
5. Jótállási idő:12 hónap

3.

érvénytelen ajánlattevő:
VEHULL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(2621 Verőce, Aradi utca 10.)
Adószám: 24763718-2-13
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (4) bekezdés szerint: „Az
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. (…) Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”
Ajánlattevő egyedül tett ajánlatot annak ellenére, hogy ajánlatkérő őt nem hívta fel ajánlattételre.
Az ajánlat fentiek és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

4.

nyertes ajánlattevő:
MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság
(4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 75.)
Vállalkozási díj: 34 157 894 Ft + ÁFA
Jótállási idő: 12 hónap

5.

felkéri a Polgármestert az eredményhirdetésre és a szerződéskötési moratóriumot követően a nyertessel a
közbeszerzési szerződés megkötésére.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
azonnal

Piliscsév, 2017. augusztus 23.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester
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