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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. október 12-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1190/2021. Tárgy: Javaslat ^unavarsányi Bölcsőde közműellátása"
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A KépvÍselö-testület 115/2021. (Dí. 14. ) számú határozata alapján a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás indult Dunavarsányi Bölcsőde közműellátása tárgyában. Az
ajánlattételi felhívást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül 2021. szeptember 16-án
küldtük meg a kiválasztott öt vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidö 2021. szeptember 30-án 12:00 órakor
lejárt. A határidoig 3 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatok felbontása után a közbeszerzési szakértönk megvizsgálta az ajánlatokat és
megállapította, hogy két ajánlattevő esetében hiánypótlásra, míg egy ajánlattevö esetében emellett
felvilágositás kérésre is szükség van. Az iratok benyújtásának határideje 2021. október 6-án 15:00 órakor
lejárt. A határidőig csak az egyik ajánlattevö teljesítette a hiánypótlást.

Az eljárás lebonyolítására felkért felelös akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó átvizsgálta az
ajánlatokat, megállapitásait tanácsadói szakvéleményben foglalta össze, melyet az elöterjesztéshez
mellékelek. A tanácsadó javaslata szerint két beérkezett ajánlat érvényes, míg egy ajánlat, az elmulasztott
hiánypótlásra teldntettel érvénytelen.

Az ajánlati felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint
keriilnek értékelésre. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mindkét részre az
EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regös utca 20. ) tette.

Az ajánlattevö álta) kért ellenszolgáltatás nettó összege egyik rész esetében sem haladja meg a
rendelkezésre álló fedezet összegét. Mindezek alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az
eljárás eredményességének megállapítását javasolja mindkét rész esetében. A felelös akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó ugyanakkor nemjavasolja a második helyezett kihirdetését egyik részre sem.

A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatát 2021. október 11-én tartandó ülésén fogja elvégezni, álláspontja az
ülésen szóban kerül ismertetésre.

A fentiek alapján, kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a "Dunavarsányi Bölcsőde közmuellátása" tárgyn közbeszerzési eljárás eredményét az

alábbiak szerint állapftja meg:
1. Az EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utca 20. ) mindkét részre benyújtott ajánlata

érvényes.
2. A Thermin Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/e.) mindkét részre benyújtott

ajánlata érvényes.
3. A Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsüinszky utca 33.) mindkét részre

benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mindkét részre az EFFICIENT

Kft. (2132 Göd, Regős utca 20. ) tette.
5. Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
6. Az eljárás nyertese mindkét részre az EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utca 20. ).
7. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó

ajánlattevőt egyik részrc sem.
b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget és a Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti
szavazást igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács AIiz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Melléklet: Tanácsadói szakvélemény

Dunavarsány, 2021. október 11.
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Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Akos
jegyzo

'afe'a Tünde

polgármester
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Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselö-testülete és
Bíráló Bizottsága

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

részére

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A 115/2021. (K. 14. ) számú Képvlselő-testületi határozat alapján a Kbt. 115. § szerintí hirdetmény nélküli nyilt
közbeszerzésl eljárás indult Dunavarsányi Bölcsode közműellátása tárgyában. Az ajánlattételi felhivást az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül, 2021. szeptember 16-án küldtük meg a klvalasztott öt
véllalkozásnak. Az ajánlattétrii határidő 2021. szeptember 30-án 12:00 órakor lejárt. A határidőig mlndkét részre 3
vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után az ajánlatokat átnéztem a hiánypőtolhatő dokumentumok
tEkintetében és megállapitottam, hogy két ajánlattevo esetében hiánypótlásra, mig egy aj'ánlattevő esetében emellett
felvllágosítás kéresre is szükség van. A hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést 2021. október l-én küldtem kl az
ajánlattevőknek. Az iratok benyújtásának határideje 2021. oktober 6-án 15:00 órakor lejárt. A határldőig csak az egyik
aj'ánlattem teljesítette a hiánypótlást.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1, számú ajánlattevö: EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utea 20.)

1, Többletjótzillás vállalása

A telj'esítésbe bevonnl tervezett felelös műszaki vezeto
szakembertöbblet szakmai tapasztalata

2.

3. Nettn ajánlatí ár

l. rész

24

68. 850. 000,-

2. rész

O hónap

24 hónap

40.450.000,- HUF

Az ajánlattevőt hlánypótlás benyújtására és felvilágosítás megadasára felszólítottuk. Hlanypótlást benyújtott a
felvilágosftást megadta.

Értékelés: Az ajánlattevőnek kiküldött felvilágosítás kérésre azért került sor, mert az ajánlattevo által a teljesitssbe
bevonni ten/ezett szakember egy olyan vállalkozás munkavállalója, melynek ügyvezetoje a targyl beruházás műszakl
ellenőre. A felvilágosítás kérés arra iranyult, hogy az ajánlattevo tisztázza, fennáll-e a Kbt. 25. §-a szerinti
összeférhetetlenség a teljesítésbe bevonni ta'vánt alvállalkozój'a vonatkozásában. Az ajánlattevő hiánypótlásában új
szakembertjelölt a pozídóra, melyre a Kbt. 71. g (9) bekezdése alapján lehetosége van.

Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg az ajánlat az ajánlattételi felhivas és dokumentácló,
valamint a Jogszabályokban meghatározottak flgyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom
megállapitanl, hogy az w'ánlat énfényes és értékelésre keriil.

2. számú ajánlattevo: Thermin Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/e.)

l. rész

1, Többletjótállás vállalása O

2. A teljesítésbe bevonni tereezett felelős mü'szakl vezető
szakember többlet szakmai tapasztalata

3. Nettó ajánlatl ár 69 999 520,-

2. rész

O hónap

7 hönap

40 640 OOO, - HUF

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfeleloség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhfvás és
dokumentádó, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapjan
javaslom megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és értékelésiv kerűl.

TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY 1. OLDAL
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3. számú ajánlattevő: Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, BaJcsy-Zsillnszky utca 33.)
l. rész

1. Többletiótállás vállalésa

2.
A teljesftésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezetö
szakembertöbblet szakmai tapasztalata

3. Nettó ajánlati ar

24

24

72. 264. 076,-

2. rész

24 hónap

24 hónap

41. 420. 000, - HUF

Az ajánlattevőt hiánypotlás benyújtására felszólitottuk. HiánypóUást nem nyújtott be.
Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi nem megfeleloségek állapíthatók meg:

1. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhivás V.2) További informádók ?) pontjaban foglaltakkal ellenétesen nem
csatote az ajánlatot alái'ró személy aláírási dmpéldányát, aláírás-mintáját. A hlányosságot hiánypótlás
keretében sem pótolta.

2. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhivás V.2) Tovébbi Informaciók 15) pontjábani foglaltakka^ellenetesen nem

csatolt ajánlatához nyilatkozatot si ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott feltételekröl. A hianyossagot
hiánypótlás keretében sem pótolta.

3. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhhras V.2) Tovébbi információk 15) pontiában foglaltaktal ellenétesen^nem
csatolt aj'ánlatához" nyilatkozatot a teljesrtósbe bevonni ta'vánt felelős mOszakl vezetö szakemberről. A
hiányosságot hlánypótlás keretében sem pótolta.

4. Az ajánlattevő az ajanlattétell felhívás V.2) Továbbl Információk 15) pont|ában foglaltakkal ellenétesen nem
csatnlta aj'ánlatához'a 2. részszempontra tett, O hónapot meghaladó megajanlasa alatámasztáséra a bevonni
tervezett "felelos müszaki vezet6 szakember szakmai onéletrajzát. A hiányosságot hiánypótíás keretében sem
pótolta.

5. Az ajánlattevő az ajánlattétell dokumentádó 3.4. pontjával ellenétesen az ajánlatához nem csatolta ajanlatahoz
az árazott tételes költségvetést cégszerű aláirással ellátva pdf formátumban. A hiányosságot hiánypótlás
keretében sem pótolta.

Mindezek alapjan megállapftható, hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont)a alapján érvenytelen, mivel egyéb
módon nem felel meg a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, mely alapján az ajánlattevo ajínlata nem keríll énékelésre.

AZ ÉRVÉNYES A.1ÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

A három beérkezett ajánlat közül két ajánlat én/ényes. Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb
ár-érték arány bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre.
Az 1. és 2. részszempont tEklntetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál - az ajánlattetell felhívásban
és a dokumentációban lefrtak figyelembe vételével - az egyenes arányosítás módszere kerul alkalmazásra. Az
ajánlattételi dokumentadó 12.4.c.-pontja alapján a többletjotállás teklntetében a O hónapps megaj'ánlas O pontot kap. Az
ajánlattételi dokumentadó IZ.S.g. pontja alapján a többlet szakmai tapasztalatteklntetében a 24 honapos megajánlas
100 pontot kap. Az ajánlatok pontsámainak kiszámítása az egyenes arányositós módszerével tBrténik az alabbl képlet
alkalmazásával:

Paabtf = (Avizsgált / Aiegjobb ) (Pmax - Pmin) + Pmln

ahol:
Pidnu: a vlzsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pn", : a pontskála felső határa (100)
Pnin: a pontskála alsó határa (0)
Afegjobb a legelőnyösebb ajánlat taitalml eleme (legmagasabb érték)
Auagjit a vlzsgalt ajánlat tartalmi eleme

A 3. részszempont teklntetében az értékelés során a pontszámok megállapitásánál - az ajánlattételi felhfvásban és a
dokumentádóban leírtak flgyelembe vételével - a fordított aranyosltás módszere kertll altalmazásra. te ajánlatkérő
számára legkedvezobb ajánlat a maxlmális 100 pontot kapja. Az ajánlatok pontszámalnak klszámitása a forditott
grányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazéséval:

Padott =! (Ategjolib / ̂ vizsgátt) C^max - Pmln) +" Pmin

ahol:
Padott^ a vlzsgált ajánlatl elem adott szempontra vonatkozá pontszama
Pnv: a pontskála felso határa (100)
Pinh; a pontskala alsö hatara (0)
A]<BO>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Aiiseití a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

TANÁCSADŐI SZAKVELEMENY 2. OLDAL
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Az eljáras nyertese az az ajánlattevő, akinek a részszempontonkénti súlyszámmal szorzott pontszémainak összege a
legmagasabb. A képlet alkalmazásával az érvényes ajánlatok értékelése:

1. rész:

Az elbírálás részszempontjai

Többletjótállás vállalása

A teljesitésbe bevonni tervezett felelBs müszaki vezet6 szakember tobblet
szakmai tapasztalata

Nettó aj'ánlaU ár

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:

ssz

20

10

70

EFFICIENT Kft.

ÉPSZ ÉPSZxSSZ

o o

Thermin Kft.

ÉPSZ ÉPSZxSSZ

o o

100

100

1000

7000

21

98

210

6860

8000 7070

2. rész:

Az elbírálás részszempontjaí ssz

20Többletjótállás válfalása

A tdjesítésbe bevonni tervezett felelös műszaki vezetö szakember többlet ^
szakmai tapasztalata

Nettó ajánlati ár 70

A súlyszámmal szorzott értékelési ponfcszámok összegei:

EFFICIENT Kft.

ÉPSZ ÉPSZ X SSZ

o o

100

100

1000

7000

8000

Thermln Kft.

ÉPSZ ÉPSZ x SSZ

o o

29 290

100 7000

7290

SSZ = Súlyszám, EPS2 = Ertékelföi pontszám

Értékelés: Megállapítható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó éreényes ajánlatot mlndkét részre az EFFICIENT
Kft. (2132 Göd, Regős utca 20. ) tette. Az ajánlattevo által kért ellenszolgaltatás nettü összege egylk rész esetében sem
haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét. Mindezek alapján javaslom, hogy az eljáras legyen eredményes és a
nyertessel kerüljenek megkötésre a szerződések. Nem Javaslom a második helyezett ajánlattevö kihlrdetését.

1

DÖNTÉSI JAVASLAT

Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésként a kovetkező döntések kerüljenek meghozatalra:

1. ftz EFFICIENT Kft. (2132 Göd, Regős utca 20. ) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.

2. A Thermin Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utaa 1/e. ) mindkét részre benyújtott ajánlata én/ényes.

3. A Hegedüs & Schmidt Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsillnszky utca 33. ) mindkét részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. g
(1) betezdés e) pontja alapján érvénytelen.

4. A legj'obb ár-érték arányra vonattozó érvényes ajánlatot mindkét részre az EFFICIEIiTT Kft. (2132 God, Regos utaa
20. ) tette.

5. Az eljárás mindkét raszre eredményes volt. 1

6. Az eljárás nyertese mindkét részre az EFFIQENT Kft. (2132 God, Regős utca 20. ).

7. Az ajánlatkérö nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevöt egylk részre
sem.

Cegléd, 2021. október 7. S^^Kft-
'am:

-S. ' ^.09-ogTg^'

Mafom'W^rr^'^", 18
Cg7l3-^5?s2-2-l3

Kovátí Gábor
ügyvezetö

felelos akkreditált közbeszeizési szaktanácsadó
lajstromszáma: 01098
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