GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.
Győr-Moson-Sopron megye
 96/543-651, Fax: 96/355-044, E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

ELŐTERJESZTÉS

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 12-i ülésére
8. napirendi pont

Játszóterek ellenőrzésére kiírt pályázat bírálata

Előterjesztő: Kóbor Attila polgármester
Előkészítő: Papp Gabriella aljegyző

Tárgyalja: Bíráló Bizottság, Pénzügyi Bizottság
Meghívott: A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Harmath Hajnalka
jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM. rendelet
alapján az Önkormányzat a kezelésében lévő, Győrújbarát közigazgatási területeire
kihelyezett játékeszközök karbantartása, dokumentumok elkészítése, valamint az eseti javítások
előzetes felmérés és az azt követő megrendelés alapján történő elvégzésére – egyszerű
beszerzési eljárás keretében – pályázati felhívást tett közzé, mivel a feladat ellátására
korábban kötött szerződés 2020. március 31-én lejár.

Az ajánlati felhívásra két akkreditált cég ajánlata érkezett be.
A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlatok bírálatát 2020. március 5-én elvégezte. A
Bizottság megállapította, hogy az alábbi ajánlatok határidőben, a felhívásnak
megfelelően kerültek benyújtásra:

1.
Bara Toys Kft.
9026 Győr, Báthory u. 7/A.
ajánlat érkezésének időpontja:
ajánlati ár:

2020. 02. 26. postai úton
1. sz. melléklet szerint

Negyedéves szemrevételezés díja:
Eseti javítások rezsidíja:
Eseti javítás megkezdésének megrendeléstől számított ideje:
Feltárt hibák javításának díja:
TÜV Rheinland felülvizsgálat díja:

129.000 Ft + ÁFA/negyedév
6.800 Ft + ÁFA/óra
72 óra
felmérés alapján
8.900 Ft + ÁFA/eszköz

2.
Játszótér 2006 Kft.
9162 Bezi, Szabadság u. 46.
ajánlat érkezésének időpontja:
ajánlati ár:

2020. 02. 27. elektronikus úton
2. sz. melléklet szerint

Negyedéves szemrevételezés díja:
Eseti javítások rezsidíja:
Eseti javítás megkezdésének megrendeléstől számított ideje:
Feltárt hibák javításának díja:
TÜV Rheinland felülvizsgálat díja:

98.000 Ft + ÁFA/negyedév
3.500 Ft + ÁFA/óra
72 óra
anyagköltség + 3.500 Ft + ÁFA/óra
(szemrevételezés után árajánlatot készít)
6.000 Ft + ÁFA/eszköz

A Bizottság mindkét ajánlatot érvényesnek nyilvánította, majd a legkedvezőbb árajánlat
bírálati szempont alapján, egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
2/2020. (III.5.) Győrújbarát közigazgatási területén lévő játszóterek operatív
ellenőrzésének elvégzése tárgyában indított beszerzési eljárás Bíráló Bizottsági Határozata:
A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a Játszótér 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadság u.
46.) ajánlata volt a legkedvezőbb árajánlat:
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Negyedéves szemrevételezés díja:
Eseti javítások rezsidíja:
Eseti javítás megkezdésének megrendeléstől számított ideje:
Feltárt hibák javításának díja:
TÜV Rheinland felülvizsgálat díja:

98.000 Ft + ÁFA/negyedév
3.500 Ft + ÁFA/óra
72 óra
anyagköltség + 3.500 Ft + ÁFA/óra
(szemrevételezés után árajánlatot készít)
6.000 Ft + ÁFA/eszköz

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
…./2020.(III. 12.) Képviselő-testületi határozat
1. Győrújbarát
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy egyszerű beszerzési eljárásban megrendeli
Győrújbarát közigazgatási területén lévő játszóterek operatív
ellenőrzésének elvégzését a Játszótér 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadság
u. 46.) legkedvezőbb árajánlata alapján, az alábbi értékben:
Negyedéves szemrevételezés díja:

98.000 Ft + ÁFA/negyedév

Eseti javítások rezsidíja:

3.500 Ft + ÁFA/óra

Eseti javítás megkezdésének megrendeléstől számított ideje: 72 óra
Feltárt hibák javításának díja:

anyagköltség + 3.500 Ft + ÁFA/óra
(szemrevételezés után árajánlatot készít)

TÜV Rheinland felülvizsgálat díja:

6.000 Ft + ÁFA/eszköz

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyban a
vállalkozási szerződést megkösse, szükséges intézkedéseket megtegye.
3. Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési
rendelet végrehajtása során fentiekre legyen figyelemmel és biztosítsa a
feladatellátás fedezetét keretösszegből.
Felelős: Kóbor Attila polgármester
Harmath Hajnalka jegyző
Határidő: folyamatos

1. 2. pontra
3. pontra

Győrújbarát, 2020. március 5.

Kóbor Attila
polgármester
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