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BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat
Ajánlatkérő neve:
Ajánlatkérő székhelye:
Közbeszerzés tárgya:
Időpont:
Helyszín:

Őrbottyán Város Önkormányzata
2162 Őrbottyán, Fő út 99.
Szociális ellátó épület átépítése és felújítása
2017. augusztus 24-én 14.00 óra
Ajánlatkérő székhelye

Jelen vannak:

Oláh Henrietta bírálóbizottság elnöke (közbeszerzési szakértelem)
Kiskuti Petra bírálóbizottság tagja (jogi szakértelem)
Batki Gabriella bírálóbizottság tagja (pénzügyi szakértelem)
Károlyfi Levente bírálóbizottság tagja (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Szabó Krisztián felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Döntéshozó:

Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete

ELŐZMÉNYEK
Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert el a 2015. évi adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében szociális ellátó épület átépítésére
és felújítására. A beszerzés becsült értéke tervezői költségvetés alapján nettó 33.917.139 forint. Fenti összeggel
megegyező a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege.
A beszerzés megvalósítása közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötött. A becsült értékre is tekintettel az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával lefolytatandó közbeszerzési
eljárás lebonyolításáról döntött.
AZ AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ
Az eljárást megindító felhívást az ajánlatkérő 2017. július 26-án elektronikus úton küldte meg az ajánlattételre felkért öt gazdasági szereplő részére. Az eljárás során az ajánlatkérő ajánlattételre kérte fel az alábbi gazdasági szereplőket:
•
•
•
•
•

Directeam Kft. (1238 Budapest, Liszt utca 23.)
Kanász Építő Kft. (2162 Őrbottyán, Kossuth utca 42.)
LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.)
Nalbi Project Bau Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.)
Stettin Hungária Kft. (9400 Sopron, Somfalvi u.14.)

A megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében az ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat készített, melyet
térítésmentesen bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentumok elektronikus formában készültek és
internetes felületről tölthették le az ajánlattevők. A letöltés az eljárásban való részvétel feltétele volt. Az ajánlattételi
határidő lejártáig az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők mindegyike letöltötte a dokumentációt.
Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevői kérdések nem érkeztek, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem adott.
Az eljárást megindító felhívást – ajánlattételi határidő módosítása nélkül – egy alkalommal módosította az ajánlatkérő, melyről elektronikus úton tájékoztatta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők mindegyikét.
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AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Az ajánlattételi határidő 2017. augusztus 14-én 10 óra 00 perckor járt le. Az ajánlattételi határidőig valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta ajánlatát.
Az ajánlatok bontására a határidő lejártakor került sor. Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készült, melyet az
ajánlatkérő a Kbt.-ben rögzített határidőn belül megküldött az ajánlattevők részére illetve közzétett a Közbeszerzési
Adatbázisban. Határidőn túl nem érkezett ajánlat.
AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRVÉNYESSÉGE
Kanász Építő Kft. (2162 Őrbottyán, Kossuth u. 42.)
Az ajánlattevő az előírásoknak megfelelően nyilatkozott a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevővel szemben igazolhatóan nem merültek fel az előírt kizáró okok. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott az előírt gazdasági
és pénzügyi valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, majd ezt követően a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazoltatás során megfelelően igazolta azokat. Az ajánlattevő alkalmasnak minősíthető a szerződés teljesítésére. Az ajánlat mind formailag mind tartalmilag megfelel az eljárást megindító felhívás és
az azt kiegészítő dokumentumok előírásainak. A Kbt. szerinti érvénytelenségi okok egyike sem merül fel az ajánlat
tekintetében, így az érvényesnek minősíthető.
STETTIN-HUNGARIA Kft. (9400 Sopron, Somfalvi u. 14.)
Az ajánlattevő az előírásoknak megfelelően nyilatkozott a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevővel szemben igazolhatóan nem merültek fel az előírt kizáró okok. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott az előírt gazdasági
és pénzügyi valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. Az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmatlansága nem merült fel. Az ajánlat mind formailag mind tartalmilag megfelel az
eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő dokumentumok előírásainak. A Kbt. szerinti érvénytelenségi okok
egyike sem merül fel az ajánlat tekintetében, így az ajánlat érvényesnek minősíthető.
Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.)
Az ajánlattevő az előírásoknak megfelelően nyilatkozott a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevővel szemben igazolhatóan nem merültek fel az előírt kizáró okok. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott az előírt gazdasági
és pénzügyi valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. Az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmatlansága nem merült fel. Az ajánlat mind formailag mind tartalmilag megfelel az
eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő dokumentumok előírásainak. A Kbt. szerinti érvénytelenségi okok
egyike sem merül fel az ajánlat tekintetében, így az ajánlat érvényesnek minősíthető.
DirecTeam Kft. (1238 Budapest, Liszt utca 23.)
Az ajánlattevő az előírásoknak megfelelően nyilatkozott a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevővel szemben igazolhatóan nem merültek fel az előírt kizáró okok. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott az előírt gazdasági
és pénzügyi valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. Az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmatlansága nem merült fel. Az ajánlat mind formailag mind tartalmilag megfelel az
eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő dokumentumok előírásainak. A Kbt. szerinti érvénytelenségi okok
egyike sem merül fel az ajánlat tekintetében, így az ajánlat érvényesnek minősíthető.
NALBI PROJECT BAU Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.)
Az ajánlattevő az előírásoknak megfelelően nyilatkozott a kizáró okok fenn nem állásáról. Az ajánlattevővel szemben igazolhatóan nem merültek fel az előírt kizáró okok. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott az előírt gazdasági
és pénzügyi valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. Az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmatlansága nem merült fel. Az ajánlat mind formailag mind tartalmilag megfelel az
eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő dokumentumok előírásainak. A Kbt. szerinti érvénytelenségi okok
egyike sem merül fel az ajánlat tekintetében, így az ajánlat érvényesnek minősíthető.
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AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszert határozta meg az ajánlatkérő az alábbi szempontokkal:
Értékelési szempontok

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

70

2. Előteljesítés ideje (naptári nap)

15

3. Késedelmi kötbér összege (HUF/naptári nap)

15

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határát 1
pontban, felső határát 10 pontban jelölte meg az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő.
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja valamennyi szempont esetében lineáris arányosítás
(aránypárszámítás). Az értékelés során az érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.
Az arányosság az 1. Nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében fordított. A legalacsonyabb megajánlás
kapja a maximális pontszámot. A további pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik:
P=

Alegjobb
Avizsgált

× (Pmax–Pmin) + Pmin

Az arányosság a 2. Előteljesítés ideje (naptári nap) és a 3. Késedelmi kötbér összege (HUF/naptári nap) értékelési
szempont esetében egyenes. A legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontszámot. A további pontszámok
kiosztása az alábbi képlettel történik:
P=
ahol:
P
Alegjobb
Avizsgált
Pmax
Pmin

Avizsgált
Alegjobb

× (Pmax–Pmin) + Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (1)

Az értékelési szempont értékelési pontszáma és az adott szemponthoz rendelt súlyszám szorzata a kerekítés általános szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra. E szorzatok ajánlatonkénti összege adja
az ajánlat összpontszámát. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb.
Amennyiben egy értékelési szempont tekintetében kizárólag azonos értékű érvényes ajánlatok érkeztek, úgy valamennyi ajánlat az adott szempont tekintetében a maximális 10 pontot kapja.
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1. számú táblázat
Őrbottyán Város Önkormányzata „Szociális ellátó épület átépítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárása bírálati jegyzőkönyvéhez
Az érvényesnek tekinthető ajánlatok ajánlati elemei
Értékelési szempont

Kanász Építő Kft.

STETTIN-HUNGARIA Kft.

Laterex Építő Zrt.

DirecTeam Kft.

NALBI PROJECT BAU Kft.

1. Nettó ajánlati ár (HUF)

45.767.567

54.701.958

55.671.501

52.673.374

53.324.783

2. Előteljesítés ideje (naptári nap)

0

0

0

0

0

3. Késedelmi kötbér összege
(HUF/naptári nap)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2. számú táblázat
Őrbottyán Város Önkormányzata „Szociális ellátó épület átépítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárása bírálati jegyzőkönyvéhez
Az érvényesnek tekinthető ajánlatok pontozása
Kanász Építő Kft.
Az értékelés részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok súlyszámai

1. Nettó ajánlati ár

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

70

10,00

2. Előteljesítés ideje

15

3. Késedelmi kötbér összege

15

Súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei

STETTIN-HUNGARIA Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

700,00

8,53

10,00

150,00

10,00

150,00

1000,00

Laterex Építő Zrt.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

597,10

8,40

10,00

150,00

10,00

150,00
897,10

DirecTeam Kft.

NALBI PROJECT BAU Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

588,00

8,82

617,40

8,72

610,40

10,00

150,00

10,00

150,00

10,00

150,00

10,00

150,00

10,00

150,00

10,00

150,00

888,00

917,40

910,40
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ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉSI JAVASLAT
A közbeszerzési bírálóbizottság egyhangú döntéssel, négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi döntési javaslatot teszi:
1.

Ajánlatok érvényessége, ajánlattevők alkalmassága
a)
A bizottság a Kanász Építő Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében az alábbi döntés meghozatalát javasolja:
az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
b)
A bizottság a STETTIN-HUNGARIA Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében az alábbi döntés meghozatalát javasolja: az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
c)
A bizottság a Laterex Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata tekintetében az alábbi döntés meghozatalát javasolja:
az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
d)
A bizottság a DirecTeam Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében az alábbi döntés meghozatalát javasolja: az
ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
e)
A bizottság a NALBI PROJECT BAU Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében az alábbi döntés meghozatalát javasolja: az ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2.

Eljárás eredménye
Mivel a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege (nettó 33.917.139 forint) nem elegendő a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötéshez (nettó 45.767.567 forint), így az ajánlatkérő
a)
a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilváníthatja, vagy
b)
a szerződéskötéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása mellett a közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilváníthatja.

3.

A nyertes ajánlattevő
Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Kanász Építő Kft. (2162 Őrbottyán, Kossuth u. 42.) ajánlattevő
tette, így eredményes eljárás esetén az eljárás nyertese a Kanász Építő Kft.

A bírálóbizottság felhívja a döntéshozó figyelmét, hogy a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal
esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

………………………………………………
Oláh Henrietta

………………………………………………
Kiskuti Petra

………………………………………………
Batki Gabriella

………………………………………………
Károlyfi Levente

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzése:

