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nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
„Központi Óvoda energetikai korszerűsítése II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által 2017. évben az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton támogatást nyert a Központi Óvoda energetikai korszerűsítésére. A képviselő-testület a 91/2018. (V. 30.) számú határozatával fogadta el a
közbeszerzési eljárást megindító felhívást.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Óvoda energetikai korszerűsítése
körében a külső nyílászárók cseréjé és homlokzati hőszigetelést kíván megvalósítani.
A beruházás becsült értéke az egybeszámítási kötelezettségre tekintettel meghaladja az irányadó
közbeszerzési értékhatárt. Az önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül, így a beszerzés megvalósítása közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötött. A tárgy szerinti beruházás becsült értéke tervezői költségvetés alapján nettó 21.400.521 forint, mely összeg egyben a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege is. A becsült értékre is tekintettel az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a Kbt. 115. § szerinti, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával lefolytatandó közbeszerzési
eljárás lebonyolításáról döntött.
AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, AJÁNLATTÉTELI SZAKASZ
A közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben folytatta le az ajánlatkérő. Az
eljárást megindító felhívást 2018. június 18-án küldte meg az ajánlattételre felkért hat gazdasági szereplő részére. Az eljárás során az ajánlatkérő ajánlattételre kérte fel az alábbi gazdasági szereplőket:
•

H&H Development Kft. (EKRSZ_66895327)

•

PALKÓ PLANT Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (EKRSZ_28142766)

•

Penta Általános Építőipari Kft. (EKRSZ_14226911)

•

Steel-Prod Acélkereskedelmi és Feldolgozó Kft. (EKRSZ_96501063)

•

Tar Zoltán Egyéni Vállalkozó (EKRSZ_80753706)

•

Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (EKRSZ_66775696)

Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel a gazdasági szereplők teljesítési képességét,
szakmai megbízhatóságát előzetesen megvizsgálta. Ennek keretében ellenőrizte valamennyi gazdasági szereplő cégkivonatát, melyből megállapította, hogy azok tevékenységi körében az építési tevékenység szerepel. A céginformációs adatokból megállapította, hogy valamennyien működő vállalkozások, előző gazdasági évben bevételt produkáltak, továbbá mindegyikük szerepel az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban.
A megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében az ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat készített, melyet az EKR-ben érhettek el az ajánlattevők. Az ajánlattételi szakaszban ajánlattevői kérdések
nem érkeztek, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem adott, a felhívás vagy a dokumentáció módosítására nem került sor.

III. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Az ajánlattételi határidő 2018. július 3-án 9 óra 00 perckor járt le. Az ajánlattételi határidőig kettő ajánlattételre felkért gazdasági szereplő nyújtotta be ajánlatát. Az eljárás során ajánlatot nyújtott be:
•

H&H Development Kft.

•

Tar Zoltán Egyéni Vállalkozó

Az ajánlatok bontását az EKR végezte, elkészítve a bontási jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv közbeszerzési szaktanácsadói ellenjegyzést követően az ajánlattevők részére megküldésre került. Határidőn túl
nem érkezett ajánlat.
IV. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA, ÉRVÉNYESSÉGE
H&H Development Kft.
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 műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, mely nyilatkozatokat igazolásként nyújtotta be, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésére valamint az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjára. Így az ajánlattevő esetében a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerinti igazoltatásra nem került sor.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás nem állapítható meg.
Az ajánlattevő az ajánlatában a tételes költségvetést hiányosan nyújtotta be, ugyanis a költségvetés
„Vakolás és rabicolás” táblájának 2. „Betonfelület javítása SOPRO Racofix 8700 (vagy azzal egyenértékű)” tételnél mind az anyag, mind a díj esetében hiányoztak az ajánlati egységárak. Az ajánlatkérő
hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt. Az ajánlattevő a hiánypótlás keretében benyújtotta a tételes
költségvetést, melyben beárazta a hivatkozott sor, egyben a költségvetési főösszeget és ezzel ajánlati
árát módosította (megnövelte). A beárazott tételes költségvetés a szakmai ajánlat része, mely esetében a hiánypótlás korlátozott. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint a hiánypótlás során átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, de a költségvetés változása a teljes ajánlati árat
nem befolyásolhatja. Az ajánlattevő a hiánypótlás keretében módosította ajánlati árát, mely módosítás
ellentétes a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjával továbbá sérti a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti
ajánlati kötöttséget.
Erre tekintettel az ajánlat esetében fenn áll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi
ok.
Tar Zoltán Egyéni Vállalkozó
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 műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelésről, mely nyilatkozatokat igazolásként nyújtotta be, tekintettel a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésére valamint az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjára. Így az
ajánlattevő esetében a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazoltatásra nem került sor.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás nem állapítható meg.
Az ajánlattevő a benyújtott dokumentumok és az elektronikus adatbázisból ellenőrzött adatok alapján
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 ajánlat érvényesnek minősíthető.
V. 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

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

Vállalt többletjótállás ideje (hónap)

15

Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem)

15

2

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 0 pont, felső határa 10 pont.
A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a „Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési
szempont esetében lineáris arányosítás (aránypárszámítás). Az értékelés során a legkedvezőbb
megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kap kevesebb
pontot. Az arányosság fordított. A legalacsonyabb megajánlás kapja a maximális pontszámot. A további pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik:
P = ( Alegjobb / Avizsgált ) × ( Pmax – Pmin ) + Pmin
ahol:
P

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma

Alegjobb

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke

Avizsgált

a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

Pmax

a pontskála felső határa (10)

Pmin

a pontskála alsó határa (0)

A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a „Vállalt többletjótállás ideje (hónap)”
értékelési szempont esetében lineáris arányosítás (aránypárszámítás). Az értékelés során a legkedvezőbb meg-ajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kap
kevesebb pontot. Az arányosság egyenes. A legmagasabb megajánlás kapja a maximális pontszámot.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján kikötötte, hogy a „Vállalt többletjótállás ideje (hónap)” értékelési szempontra tett megajánlások értékelésekor a 12 hónap vagy annál kedvezőbb (magasabb számú hónap) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú
pontot (10 pont) ad.
A további pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik azzal, hogy 0 értékű megajánlás esetén
az ajánlat az értékelési szempontra a minimális 0 pontot kapja, továbbá amennyiben a legelőnyösebb
ajánlat tar-talmi értéke a 12 hónapot meghaladja, az ajánlatkérő az A legjobb értéket abban az esetben is csak 12 hónap értékkel veszi figyelembe:
P = ( Avizsgált / Alegjobb ) × ( Pmax – Pmin ) + Pmin
ahol:
P

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma

Alegjobb

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke

Avizsgált

a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

Pmax

a pontskála felső határa (10)

Pmin

a pontskála alsó határa (0)

A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a „Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem)” értékelési szempont esetében a pontkiosztás. Az értékelés során az „igen”
megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a „nem” megajánlás a minimális 0 pontot kapja.
Az értékelési szempontok kettő tizedes jegyre kerekített értékelési pontszámai (P) és az adott szemponthoz rendelt súlyszám szorzata kettő tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra. E szorzatok ajánlatonkénti összege adja az ajánlat összpontszámát. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek
összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő a kerekítéseket a kerekítés általános szabályai szerint
végzi el.
Az érvényesnek tekinthető ajánlat ajánlati elemei
Értékelési szempont

Tar Zoltán ev.

Nettó ajánlati ár (HUF)

20.861.641

Vállalt többletjótállás ideje (hónap)

36

Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése (igen/nem)

igen
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Az érvényesnek tekinthető ajánlat pontozása
Tar Zoltán ev.
A részszempontok
súlyszámai

Az értékelés részszempontjai

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

10,00

700,00

Vállalt többletjótállás ideje (hónap)

15

10,00

150,00

Teljesítés során a hulladékok szelektív gyűjtése
15
(igen/nem)

10,00

150,00

Súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei

1000,00

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
−

a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény

−

Őrbottyán Város Önkormányzatának 29/2016. (I.27.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A beruházás költségeinek fedezetét az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton elnyert támogatás, valamint a költségvetési rendelet betervezett saját forrás
biztosítja.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2018. (VII. 13.) határozata a „Központi
Óvoda energetikai korszerűsítése II. ütem” tárgyú EKR000203902018 azonosítószámú közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró döntésről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Központi Óvoda energetikai korszerűsítése II.
ütem” tárgyú EKR000203902018 azonosítószámú közbeszerzési eljárása során az eljárást lezáró
döntését az alábbiak szerint hozza meg:
a)
A H&H Development Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő hiánypótlás keretében módosította az ajánlati árát,
mely módosítás ellentétes a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjával továbbá sérti a Kbt. 81. § (11)
bekezdé-se szerinti ajánlati kötöttséget.
b)
Tar Zoltán Egyéni Vállalkozó ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.
c)

A közbeszerzési eljárás eredményes.

d)
Az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot Tar Zoltán Egyéni Vállalkozó ajánlattevő tette, így
az eljárás nyertese Tar Zoltán Egyéni Vállalkozó. Ajánlati ára 20.861.641 Ft + ÁFA.
e)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Őrbottyán, 2018. július 12.
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