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A határozat elfogadásához

egyszerű többségszükséges
ELÖTERJESZTES

a Képviselő-testület 2020. október 29-i rendes, nyílt ülésére

TárgK Javaslat a Széchenyi úti tomaterem új padlóburkolatának elkészítésére kiirt beszerzési eljárás
lezárására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilis VárosÖnkormányzataaz"Önkormányzatifeladatellátást szolgálófejlesztések támogatása2020.
évipályázat"soránazönerönfelültámogatásbanrészesült a

"GUBÁNYIKÁROLYÁLTALÁNOSISKOLATORNATEREMFELUJITASI"
munkák elvégzésére.

....

",

A Támogatófokiratot 2020. szeptember 30 -ánkaptuk meg. A sikeres pályázatalapján lehetőség nyilt a
2021. költségvetésterhérea tornaterem padlójánakcseréjéreésa fűtéskorszerűsitésre.

Tekintettel apadlóállapotára, lehetőségnyílt márazideiévbenelkezdeni a munkát ésa beszerzési eljarást

meginditani. A fütésidény végével indokolt, egy újabb beszerzési eljárás lefolytatásával a
fűtéskorszerűsítést elvégezni.

A tomaterem felújításának műszaki ellenöri munkáira bekért ajánlatok alapján a feladatot dr. Szántay
Györgynémagasépftőüzemmérnök,műszakiellenörlátjael.

A "Gubányi Károly Általanos Iskola tornaterem padlójának cseréje munkák elmgzese"^ feladatok
eÍvégzése tárgybanárajánlatkérésünket2020.október 12.napjánazalábbicégeknekküldtükki:

. KonczIstv'ánegyénivállalkozó 1105 Budapest, KőrösiCsoma S.út43-51 ./B. koncz544(fligmail. com
.

LaminimtraKft. 1064Budapest,Podmaniczkyutca57. 2. em. 14. epilesekO.gmail. com

.
.
.

Paradiso98 K.ft. 5000 Szolnok, Tószegiút 10-12.paradiso98kivitelezes@gmail.com
Timkett Kereskedelmi Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyiút 13. timkettfajtimkett. hu
Pilisi Városüzemeltető Kft. 2721 Pilis, Rákócziút67. muszaki(%varosuzemeltetokft. hu

.

Szerva-Bár Kft. 9082 Nyúl, Vaskapu u. 61. infoR, szerva. hu

A felhivás 3. pontjában lettek megfogalmazva a műszaki követelmények:
"3. Feladatokleirása, általános követelmények: ......
Megjegyzés:

Az

építési

munka tekinteltel

a

pályázati pénzbol történő megvalósilásra "e" -épi tesi

ni

vezetésre kötelezett.

Főbbmunkanemek - 286 m felületen:
/. Bordásfalak le- és visszaszerelése

2. Régiparketta ésvakpadló bontás éshomokfeltöltés kihordása
3. Aljzatkiegyenlítés átlag 15mmvastagságban fafogadószerkezet alá
4. Párazáróföliafektetése

5. Párnafaelhelyezése 70x70 mm miíszárított felülelkezelt gumialátéttel

6. Vakpadlózáskétrétegben22mmvastag műszárítottfelülelkezeltfenyo anyagból

1 rétegritkitott40cmtávolságraegymástól10mmvastag,2.rétegsűritettkivitelben2 cmhézaggal

7. Parketta rakásaszegezvevakpadlóra, 22 mmvastag tölgy csaphornyos parkettából
1

& Parketta csiszolása lakkozása többrétegben nagy kopásállóságú2 komponensű vízbázisú
sportlakkal

9. Parketta szegélyezése tölgy szegélylécce! 70fm
10. Palyavonalazás

A sportpadlótervezett rétegvastagsága: 146-150mm

Apárnafának ésa vakpadlonak szárazműszárított gyalult vagy sorozatvágós anyagnak kell lenni az

egyforma vastagság miatt. Felületkezelés gomba ésrovar védelem ellen.

ApadlófetülethezkeUigazítaniszükségszerintazajtókat,hogyazajtókzáródásaésazakadátymentes
biztositott legyen.

Műszaki leirás: A párnafárahelyezzükaz l cm vastag gumi alátéteket igy fekletjük az aljzatra
teng. ytámlsagmax'50cm: Azelsödeszkasonrászegezzükapárnafára,a deszkákközemektávoÍsága

egymástól40cm. A másodikdeszkasort 2 cm hézaggalrászegezzükazalsósorra.

Utánaacsaphornyosparkettát a kiválasztott mintábaszegeljüka vakpadlóra. A parketta rakásután
csiszoljuk4fajtapapírral ésavégéntárcsásgéppelátpolírozzuk. Csiszolásutánalapozzukéslakkozzuk
a parkettát minden lakkozás között köztes csiszolást végzünka tárcsás géppel. Ézután következik a

pályafestés, amikor elkészültmégegyszer átlakozzuk a termet igy isvédve lakkal a vonalakat.

^ pályavonalazast ugy kell megtenni, hogy alkalmas legyen kézüabda, kosárlabda, foci, kunKfu,
tömegsport ésröplabdasportágakra.

Cél: sportolásru alkalmas padlókivitelezése a meglévöpadlóbontásával.
Egyébfontoskövetelmények:
. rugalmasság és hajlékonyság
.

lépésbiztonság

.

csuszasmentesség

>

kedvezőlabdareflexió

.
.
<

alacsony zajszint,
sikfelület és
sérülésmentesség.

Kivitelezőnekfigyelnie kella bontássorána meglévö,csallakozószerkezetekállagánakmesóvásár

falfelület, stb.)

Kmtelezonekgondoskodmakella bontottanyagokösszegyűjtésérőléselszállításáról,valamintazépítési

törmelékelszállításáról, központi hulladék lerakóhelyen 'bizonytattal igazolt elhelyezéssel.

Kérem, hogyajánlattiktérjenkia szükségesmunkafolyamatokra, azokvárhatóidejére is. Azajánlatban

egyértelmuenjelenjen
idövel.

"

meg

a

lakkozás leirása, rélegszámmal,

tervezett

típussal,

szaradas

és'csiszoias

Kérem tájekoztatásukat, hogy az Önkormányzatnakmilyen további költségei meriilhetnek fel, illeh'e

milyen adatszolgáltatásra vanszükségükésszükséges-e afelújitási munkáksorán.

A^ ajánlat megadásánál indokolt a helyszín ismerete, az épület állapotának felmérése, ezért
Onkormányzatunkbiztositjaa helyszíni szemlét,feladatokhelyszínen történőismertetésével.

AzOnkormányzatazajánlattételelbirálásával,azeredménykihirdetésétkövetöen,a Tankerülettel ésaz

Intezménnyeltorténtegyeztetest követően, a jogszabály a'dta lehetoség szerinti Íegrövidebbhatáridőn

belül,egyidejűenazépületfelu/itássalérintetthelyiségemekkiürítéséve!szeretnéamunkaterületátadás-

átvételt kitűzni."

" z áraJ'á"lat"ak cégszerűen aláírva tartalmaznia kell a megvalósilás tervezett időtartamát. a munkák

eiöreláthatóütemezését.valamintmely időszakbannemlehetnekiskolaiosztályokazépületben.

Az ajánlatkérésrészét képezi a vállalt garanciáról, annak idölartamárólszólónyilatkozat, melyet az
ajánlattal együtt kell benyújtani. Az ajánlatot a helyszín megtekintésével, annak ismeretében kell
megtenm.

A munka részét képezi a kelelkezelt hulladék elszállítása és engedéllyel rendelkezö hulladéklerakóban
való elhelyezése."

"Kérjük, hogy az ajánlathoz referencia anvasot, vag}' annak internetes elérhetőségét is csatoljanak,
különöstekintettel a sportpadlókészítésére, térségbenelkészültmunkáicimjegyzékszerintifelsorolására,
esetlegfotók csatolásával.

,, A benyújtandóárajánlatbanfeltüntetettvállalkozóidíjnak tartalmazniakell mindenolyan költséget,ami
a "Gubányi Károly Általános Iskola lornalerem padlójának cseréje munkák elvégzése sikeres
meg\)alósítása soránfelmerülÍiet.
Ajánlattétel dokumentációjakéntkiküldésre kerültek:
1. Az épület felmérési tervlapjai

2. Az ajánlathoz 1-4. mellékletként benyújtandó mellékletsablonok
3.

Fotódokumentáció

A felhívás szerint az ajánlatok birálati szempontja:

"Az ajánlat szerinti konfigurációk és paraméterek, valamint az ellenszolgáltatás összegénekvizsgálata
alapján áll össze az értékelési sorrend. Az összességébenlegelönyösebb ajánlat kerül elfogadásra.
A helyszíni szemle 2020. október 20. 9:00 órakor volt a Tomateremnél.
Az ajánlatnak cégszerűen aláirva tartalmaznia kell a következöket:

1. melléklet: Árajánlat sablon, amely egyösszegű ajánlatból áll, a vállalt garanciáról szóló
nyilatkozattal
2. melléklet: Nyilatkozat kizáróokokról
3. melléklet: Nyilatkozat szakmai alkalmasságról a referencia ismertetése

4. melléklet: Nyilatkozatazegyébkoltségekröl,amit nem tartalmazaz egyösszegűajánlat
5. melléklet: A munkák kezdeti és végidőpontját is tartalmazó ütemterv (Ajánlallevőnek kell
összeállítania)

6. melléklet: A munkák műszaki leírása, szükséges feladatok leírása, amennyiben releváns

idöigényének,technológia,stb. megjelölésével(Ajánlaltevönekkell összeállitama)
Felhivásunkra2020. október26. 11:00-ig 2 cégnyújtott be árajánlatot,érkezésisorrendben, az alábbiak
szennt:

Ajánlattevő
1. Timkett Kereskedelmi

Kft.
2. Pilisi Városüzemeltető

Kft.

Afa

Osszesen
Bruttó ár

6. 168. 305, - Ft

3.02S.077,- Ft

14.243. 177,- Ft

5. S01. 200, - Ft

3. 213. 540, - Ft

15. 115. 540, -Ft

Ajánlati

Anyagköltség

Munkadíj

csomag

Nettó ár

Nettó ár

S. 046. 795, - Ft
6. 400. 800, - Ft

elektronikus
úton

elektronikus
üton

Altematív ajánlat nem került benyújtásra.

A fentiek fígyelembe vételével, és a meDékelt ajánlatok alapján kérem a Tisztelt Városgazdálkodási,
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottságot és a Pénzügyi és Ellenörzési Bizottságot javaslatai
megtételére.

Kérem a Képviselő-testületet az elöterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a bizottságok javaslatai
alapján később feltöltésre kerülő határozatijavaslat alapján a beszerzési eljárás lezárására.
Határozati javaslat

Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselo-testülete

l. / a "Gubányi Károly Altalános Iskola tornaterem padlójánakcseréje munkák elvégzése" feladatok
elvégzése tárgyában kiirt beszerzési eljárás eredményét az alábbiakban állapitja meg:
a) A Timkett Kereskedelmi Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 13. ) benyújtott ajánlata ........
b) A Pilisi Városüzemeltető Kft. (2721 Pilis, Rákóczi út 67. ) benyújtott ajánlata ...................
2., a legjobb ár-értékarányravonatkozó érvényesajánlatot a GubányiKároly ÁltalánosIskoia tornaterem
padlójának cseréje munkák elvégzése szerinti beruházásra a ................... Kft. (................... ) adta.
3., második helyezettet nem hirdet.

4., a 1. 1 pont szerint megkötésre kerülö szerződés teljesítéséhez szükséges bruttó ................... Ft a
2020. évi költségvetésben ............. biztosítja. A kiadásokból 2020. évben nem teljesült költségeket a
2021. évi költségvetésben kell tervezni.

5., felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a megvalósitáshoz szükséges
egyeztetési tárgyalások lefolytatására.

Határidö:
Felelős:

1 -3. / pont tekintetében nincs, 4-5./ pont tekintetében azonnal és folyamatos
1-3.,pont tekintetébennincs, 4-5.,pont tekintetébenpolgármester

Pilis, 2020. október 26.

-fc*^AÍ ^v(AHaj'nal Csilla
polgármester

Az előterjesztést készitette: Tyukodi-Bihari Zsuzsanna alj
Az elöteriesztés a szakmai követelménveknek mei

SG^örgyjegyzö

Törvénvesséei záradék: dr. Szabó Györgyjegy;

Az előteriesztést táreyalta: Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság,
Pénzügyi és EIIenőrzési Bizottság
Az előteriesztés mellékletei:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:

Bontásijegyzökönyv
Timkett Kereskedelmi Kft. ajánlata
Pilisi Városüzemeltetö Kft. ajánlata

