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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

S 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
e 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. augusztus 29-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/163/2022. Tárgy: Javaslat a , ^íultifunkcionális Zöldterületfejl. Dunavarsányban"
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 93/2022. (VI. 14. ) számú határozatában adott felhatalmazás alapján meghozott
polgánnesteri döntéssel a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indult
Multifunkcionális Zöldterület fejl. Dunavarsányban tárgyában. Az eljárást megindító felhivás 2022. július
22-én, KE 15208/2022 számon jelent meg a Közbeszerzési Ertesítő 2022. évi 141. számában. Az ajánlattételi
szakaszban az 1. részhez 7 vállalkozás, míg a 2. részhez 4 vállalkozás jelezte érdeklödését az eljárás íránt. Az
aJánlattételi határidö 2022. augusztus 16-án 12:00 órakor lejárt, a határidöig az 1. részre 4 ajánlat, míg a 2,
részre 2 ajánlat érkezett be összesen négy ajánlattevötöl.

Az ajánlatok felbontása után a közbeszerzési szakértönk megvizsgálta az ajánlatokat és megállapította,
hogy mind a négy ajánlattevöt hiánypótlásra, illetve felvilágosítás megadására kell felhívni az ajánlatban
található nem egyértelmű kíjelentés tisztázása érdekében. Az íratok benyújtásának határideje 2022. augusztus
24-én 15:00 órakor lejárt. A határidőig mind a négy ajánlattevö nyújtott be iratokat, azonban az egyik
ajánlattevöt az általa benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakkal
összhangban a korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplö hiányok pótlásra, illetöleg felvilágosítás
megadására kellett felhívni. A második körben az iratok benyújtásának határideje 2022. augusztus 26-án 10:00
órakor lejárt. Az ajánlattevö a határidöig benyújtotta a kért iratokat.

Az eljárás lebonyolítására felkért felelös akkredítált közbeszerzési szaktanácsadó átvizsgálta az
ajánlatokat, megállapításait tanácsadói szakvéleményben foglalta össze, melyet az elöterjesztéshez mellékelek.
A tanácsadójavaslata szerint mind a négy beérkezett ajánlat érvényes.

Az ajánlati felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint
kerülnek értékelésre. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mmdkét részre a Petőfi Park
2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45. ) [Konzoreiumvezetö: IÜNAME Kft. (2360 Gyál, Toldi utca
45. ), Konzorciumi tag: Dunavarsányi Tíszta Víz Kft. (2336 Dunavarsány, Osz utca 7. )] tette.

Az ajánlattevö által kért ellenszolgáltatások nettó összege nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet
106. 233. 741 Ft-os összegét. Mindezek alapján a felelös akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárás
eredményességénekmegállapításátjavasolja.

A felelös akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó javasolja a második helyezett kihirdetését is mindkét
részajánlat tekintetében. A második legkedvezőbb ajánlatot a Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.)
tette mindkét részre.

A Biráló Bizottsá az a'ánlatok bírálatát a Ké viselö-testület ülését me elözöen me artásra kerülő ülésén vé zi
el. A Bíráló Bizottsá 'avaslata az űlésen szóban kerül ismertetésre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.



Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatanak Képviselő-testülete
a) a "Multifunkcionális Zöldterulet fejl. Dunavarsányban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét

az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Pharos 95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. ) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes.
2. A Petőfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyal, Toldi utca 45. ) mindkét részre benyújtott ajánlata

érvényes.
3. A Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b. ) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes.
4. A Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
5. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Petőfi Park 2022

Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45.)tette.
6. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Petőfi Park 2022

Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45. ) tette.
7. Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
8. Az eljárás 1. részének nyertese a Petőfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45. ).
9. Az eljárás 2. részének nyertese a Petőii Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45. ).
10. Az ajánlatkérő megjeloli a nyertes ajánlatot kovető legkedvezőbb ajánlatot benyújtó

ajánlattevőként az 1. részre a Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) ajánlattevőt.
11. Az ajánlatkérő megjelöli a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó

ajánlattevőként a 2. részre a Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.) ajánlattevot.
b) felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására és az egyéb szükséges

intézkedések megtételére.

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

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

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezeto

MeIIéklet: Tanácsadói szakvélemény

Dunavarsány, 2022. augusztus 26.

Ge g éVar^Tündg'l
polgáfcfl)ester

Az előterjesztés törvényes:
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1 . SZAMÜ MELLEKLET

KPC CONSULT TANACSADÓ ÉS SZOLGALTATÓ KFT
PestMegyelBlróságCS 13-OM91974 Adószám: 128BS952-2. 13 Bankszimla: 10103812-46050701X11000001
2700 Cegléd, Malom u. 18. Tel: 53/500-956 Fax: 53/500.957 E-mail: kpgconsultS>t-onlme. hu

Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testűlete és
Biráló Bizottsága

Tárgy: tanácsadóí szakvélemény

reszere

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bíráló Bizottság!

A Képviselö-testület 93/2022. (VI. 14. ) számú Képviselő-testületi határozatában adott felhatalmazás alapján meghozott
polgármesteri döntéssel a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyflt közbeszerzési eljáras indult Multifunkcionális
Zöldteriilet f^jl. Dunavarsányban tárgyában. ta eljárást meglnditó felhívás 2022. július 22-én, KÉ 15208/2022
számon jelent meg a Kőzbeszerzési Értesftő 2022. évl 141. számában.

Az ajánlattétell szakaszban az 1. részhez 7 vállalkozás, mig a 2. részhez 4 vállalkozás jelezte érdeklődését az eljárás
iránt. Közülük 3 érdeklődő összesen élt a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségévd. A klegészitő tájékoztatast 2022.
augusztus 11-én küldtük ki.

Az ajánlattétell határidő 2022. augusztus 16-án 12:00 órakor lejárt, a határidőlg az 1. részre 4 ajanlat, mig a 2. részre 2
ajánlat érkezett be osszesen négy ajánlattevotol. Az ajánlatok felbontása után az ajánlatokat átnéztem a hiánypótolható
dokumentumok teklntetében és megállapítottam, hogy mind a négy ajánlattevőt hiánypotlásra, illetve felvilágositás
megadására kell felhívni az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés tlsztázása érdekében. A hlánypótlási felhivást
és felvllágosftás kérést 2022. augusztus 18-án küldtem ki az ajánlattevőknek.

Az iratok benyújtásának határideje 2022. augusztus 24-én 15:00 órakor lejárt. A határldőig mlnd a négy ajánlatevő
nyújtott be iratokat, azonban az egyik ajánlattevőt az által benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban, a  t. 71. § (6)
bekezdésében foglaltakkal összhangban a korabbi hiánypótlási felhivásban nem szereplő hiányok pótíásra, illetoleg
felvilágositás megadására kellett felhívni. A másodlk hiánypódást 2022. augusztus 24-én küldtem.kl az ajánlattevonek.

Az iratok benyújtásának határideje 2022. augusztus 26-án 10:00 órakor lejárt. Az ajánlattevő a határidőlg benyújtDtta a
kért iratokat, a felvilágositást megadta.

AZAIÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉ K ME Á PmSA

1. számú ajanlattevö: Pharos 95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.)

1. ^? . M.'2'. alk?l^.ss?g.'. követelményre bemütatntt szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

2. Többletjótállás vállalása burkolatokra (egész hónapokban, 0-24 hánap)

3. Többletjótállás vállalása öntözőrendszerre (egész hónapokban, 0-24 hónap)

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szeraődés teljesítése során (fő, O-
5tö) ' ' ----v-----..,. -,

5. Nettó ajánlatl ár (HUF)

1. resz

24

24

24

5 ,

darab

hónap

hónap

fő

ll6. 328. 760, - HUF

Az ajánlattevot hiánypótlés benyújtására felszólltottuk. Iratokat benyújtott.

Erték?!??; Az ajánlattal kapcsolatban nem megfeleloség nem állapítható meg, az ajanlat az ajánlattétell félhívás és
dokumentádó, valamint a jogszabályokban meghatározottak flgyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő
alkalmasságát árbevételérffl szóló nyilatkozattal, referencialgazolással és a teljesítésbe bevonni tervezett szakember
szakmai önéletrajzával igazolta, épitőipari kivjtelező vállalkozások nyllvántartásában vató szereplése, és a bemutatott
szakember jogosuteágai nyllvános adatbázisból ellenőraésre kerültek. Az ajánlattevő nyilatkozatai és nyilvénos kozhlteles
adatbázls adatainak eltenőrzése alapján nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Ezek alapján javaslom megállapitani, hogy
az ajanlat érvényes és értékelésre keriil.

TANÁCSADÖI SZAKVÉLEMÉNT 1. OLDAL



KPG CONSULTTANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
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2. számú ajánlattevö: Petőfi Park 2022 Konzordum (2360 Gyál, Toldi utca 45.)
Konzorciumvezető: KINAME Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45. ),
Konzorciumi tag: Dunavarsányl Tiszta Viz Kft. (2336 Dunavarsány, Ösz uta 7.)

^ te M. 2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember alkalmassági
kovetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

2. Többletjótállás vállalása burkolatokra (egész hónapokban, 0-24 hónap)

3. Többletjótállás vállalása öntözőrendszerre (egész hónapokban, 0-24 hónap)

Hátranyos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerzodés teljesitése során (fő, O-
5fő)

5. Nettó ajánlati ár (HUF)

1. rész

24

24

24

5

darab

hónap

hónap

fő

63. 090. 709, - HUF

^ fe M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

2. Többletjótállás vállalása az E-tőltőre (egész hónapokban, 0-24 hónap)

^ Tobbletjótallás vállalása a kiépített vlllamos energia ellátásra (egész hónapokban, O-
24 hónap)

A kötelezőn felüll további üzemeltetés és karbantartás vállalása (egész hónapokban,
0-24 hónap)

5. Nettó ajánlati ár (HUF)

4.

2. rész

24

24

' 24

24

7.868. 922,-

darab

hónap

hónap

fő

HUF

Az ajánlattevőt hiánypótlés és felvllágositás benyújtására, majd a 2. rész vonatkozásában újabb hiánypótlásra és
felvllágositás megadására felszólitottuk. Iratokat benyújtott.

Ertékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapitható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és
dokumentádó, valamint a jogszabályokban meghatározottak Hgyelembe vételével került összeállitásra. Az aj'ánlattevő
alkalmasságát árbevételéről szóló nyilatkozattal, referendalgazolásokkal és a teljesitésbe bevonnl tervezett szakemberek
szatanai önéletrajzával igazolta, épitőlpari kivitelezo vállalkozások nyilvántartásában való szereplése, és a bemutatott
szakemberek jogosultságal nyilvános adatbázlsból ellenőrzésre kerültek. Az ajánlattevő nyilatkozatai és nyilvános
közhiteles adatbázjs adatainak ellenőrzése alapján nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Ezek alapján javastom
megállapltani, hogy az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.

3. szémú ajánlattevo: Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedl, Haraszti út 120/b.)

^ Az M2. alkalmassagl követelményre bemutatptt szakember alkalmassági
kovetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

2. Többletjótállás vállalása burkolatokra (egész hónapokban, 0-24 hónap)

3. Többletjótállás vállalása öntözőrendszerre (egész hónapokban, 0-24 hónap)

Hátranyos hdyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesitése során (fő, O-
5fo)

5. Nettó ajánlati ár (HUF)

l. rész

24 darab

24 hónap

24 hónap

5 fo

73. 538. 715, - HUF

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Iratokat benyújtott.

Ert?lffilw Az ajánlattal kapcsolatban nem megfeldőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és
dokumentació, valamjnt a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállitásra. Az ajánlattevő
alkalmasságát árbevételéröl szóló nyilatkozattal, referendaigazolással és a teljesitésbe bevonni tervezett szakember
szakmai önéletrajzával igazolta, épitőlpari kivitelező vállalkozások nyllvántartásában való szereplése, és a bemutatott
szakember jogosultságai nyllvános adatbázlsból ellenőrzésre kerültek. A2 ajánlattevo nyilatkozatai és nyilvános közhiteles
adatbázis adatainak ellenorzése alapján nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Ezek alapján javaslom megállapitani, hogy
az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.

TANACSADOI SZAKVÉLEMÉNY 2. OLDAL
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4. számú ajánlattevo: Rekortán Kft (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.)

^ Az M2. alkalmassagi követelményre bemutatptt szakember alkalmassagi
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

2. Többfetjótállás vállalása burkolatokra (egész hónapokban, 0-24 hónap)

3. Többletjótállás vállalása öntözőrendszerre (egész hónapokban, 0-24 hónap)

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szeraődés teljesitése során (fo, O-
5fo)

5. Nettó ajánlati ar (HUF)

l. rész

24

24

24

5

darab

hónap

hónap

fő

67. 255. 595, - HUF

^ Az M. 2. Blkalmassagi követelményre bemutatott szakember alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)

2. Tobbletjótállas vállalása az E-töltőre (egész hónapokban, 0-24 hónap)

Többletjótállás vállalása a kiépített villamos energia ellátásra (egés; hónapokban, O-
24 hónap)

^ A kotelezőn felüli továbbl üzemeltetés és karbantartás vállalása (egész hónapokban,
0-24 hónap)

5. Nettó ajánlati ár (HUF)

2. rész

24

24

24

24

8.450. 687,-

darab

hónap

hónap

fő

HUF

Az ajánlattevöt hiánypótlás benyújtására felszólitottuk. Iratokat benyújtott.

Ertékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapitható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhivás és
dokumentádó, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. A2 ajánlattevő
alkalmasságát árbevételéröl szoló nyilatkozattal, referendalgazolásokkal és a teljesitésbe bevonni ten/ezett szakemberek
szakmai önéletrajzával igazolta, épitőipari kivitelező vállalkozások nyilvántartásában való szereplése, és a bemutatott
szakemberek jogosultságai nyilvanos adatbázisból ellenorzésre kerültek. Az ajánlattevő nyilatkozatai és nyilvános
közhiteles adatbázis adatainak ellenőrzése alapján nem áll a klzáró okok hatálya alatt. Ezek alapján javaslom
megállapltani, hogy az ajánlat érvénves és értékelésre kerill.

AZÉRVÉNYES ÁNLATOKÉ TÉKELÉSE

Az eljárás 1. részéhez (Parképítés) beérkezett mlnd a négy ajánlat érvényes. Az ajánlati felhivás alapján az érvényes
ajánlatok a legjobb ár-érték arány birálatl szempontja szerint kerülnek értékelésre.

Az l., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében si értékelés során a pontszámok megállapításánál - az ajánlaü
felhfvásban és a dokumentációban leírtak figyelembe vételével - az egyenes arányositás módszere kerül
alkalmazásra. A közbeszerzési dokumentumok I. Kötet - Útmutató 11.6. pontja alapján a többlet szakmai tapasztalat és a
többletjótállás tekintetében a 24 hónapos, vagy azt meghaladó megajánlás, illetve a hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatása tekintetében a 5 vagy annál több fő vállalása 100 pontot kap.

Az 5. részszempont tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapitásánál - az ajánlati felhivásban és a
dokumentációban leirtak figyelembe vételével - a forditoU aranyositás módszere kerfll alkalmazásra. A
közbeszerzési dokumentumok I. Kötet - Útmutató 11.6. pontja alapján az ajánlatkérö számára legkedvezőbb ajánlat a
maximális 100 pontot kapja. Az ajánlatok pontszámainak kiszámitása a fordftott arányositás módszerével torténik az
atábbi képlet alkalmazásával:

Padott = (Ajegjobb / Aybsgáit) * (Pmax - Pmin) + Pmln

ahol:

Padott^
max-

mln-

llegjobb-

)á)t-

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (100)
a pontskála alsó határa (0)
a legelonyösebb ajánlat tartalml eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

TANÁCSADÓI SZAKVÉLEMÉNY 3. OLDAL



KPG CONSULT TANÁCSADÖ ÉS SZOLGÁLTATÖ KFT
PeitMegyeiBlr6ságCgI3-0><)91974 Adószám: 12885952-2-13 Bankszámla: IOf038I2-460S070(M)IOOOOOI
2700 Ccgléd, Matom u. 18. Tel: 53/500-956 Fa<: 53/500-957 E-niall: kpgconsult@t-online. hu

Az eljárás nyertese az az ajanlattevő, akinek a részszempontonkénti súlyszámmal szorzott pontszámainak összege a
legmagasabb. A képlet alkalmazásával a négy érvényes ajánlat értékelése:

Az elbírálás részszempontjai gg^

Az M. 2. alkalmassági követelményre bemutatott
szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (egész hőnapokban, 0-24 hónap)
Többtetjótállás vállalása burkolatokra (egész
hónapokban, 0-24 hónap)

Többletjótállás vállalása öntözőrendszerre (egész
hónapokban, 0-24 hónap)

Hátrányos helyzetű munkavállalók fogfalkoztatása a
szerződés teljesftése során (fö, 0-5 fö)

Nettó ajánlati ár (HUF) 70 54

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:

SSZ = Súlys2ám, EPS2 = Értékelési pontszám

Pharos95Kft. pe^^m Gép-LigetKft. Rekortán Kft.
EPSZ EPSZxSSZ EPS2 ÉPSZxSSZ ÉPSZ ÉPSZxSSZ ÉPSZ ÉPSZxSSZ

10 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000

100

100

10 100

800 100

200 100

1000 100

3780 100

6780

800 100

200 100

1000 100

7000 86

10000

800 100

200 100

1000 100

6020 94

800

200

1000

6580

9020 9580

Az eljárás 2. részéhez (E-toltő tetepitése) beérkezett mlndkét ajánlat érvényes. Az ajánlati felhfvás alapján az érvényes
ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontla szerint kerülnek értékelésre.

Az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapitásánál - az ajánlati
felhhasban és a dokumentádóban leírtak figyelembe vételével - az egyenes arányosítás módszere kerül
alkalmazásra. A közbeszerzésl dokumentumok I. Kötet - Útmutató 11. 6. pont|a alapján a tobblet szakmai tapasztalat, a
tobbletjótállás, és a kötelezőn felüli továbbl üzemeltetés és karbantartás vállalása tekintetében a 24 hónapos, vagy azt
meghalado megajánlás 100 pontot kap.

Az 5. részszempont tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapitásánál - az ajánlati felhivásban és a
dokumentádóban leírtak figyelembe vételével - a forditott arányositás módszere kerül alkalmazásra. A
közbeszerzésl dokumentumok I. Kötet - Útmutató 11.6. pontja alapján az ajánlatkéró számára legkedvezőbb ajánlat a
maximális 100 pontot kapja. Az ajánlatok pontszámainak kiszámitása a forditott arányositás módszerével történik az
alábbi képlet alkafmazásával:

padott = (Ajegjobb / Avlzsgá)t) *(Pmax
ahol:

Padott:
max-

mln-

min/ ' . n

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felsé határa (100)
a pontskála alsó hatara (0)

Ategjou, : a legelönyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek a részszempontonkénti súlyszámmal szorzott pontszámalnak összege a
legmagasabb. A képlet alkalmazásával a két érvényes ajánlat értékelése:

Az elbíráiás részszempontjai

Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságl
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-24 hónap)
Többletjótállás vállalása az E-töltöre (egész hónapokban, 0-2-4 hónap)

Többletjótállás vállalása a kjépftett villamos energia ellálásra (egész hönapokban, 0-24
hónap)

A kötelezön felüli további üzemeltetés és karbantartás vállalása (egész hónapokban, O-
24 hónap)

Nettó ajánlati ár (HUF)

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:

5SZ = Súlyszám, EPSZ = Ertékelési pontszám

ssz

Petofl Park 2022
Konzorcium

Rekortán Kft.

EPSZ ÉPSZxSSZ ÉPSZ ÉPSZxSSZ

10 100

8 100

2 100

10 100

70 100

1000 100

800 100

200 100

1000 100

7000 93

1000

800

200

1000

6510

10000 9510
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Ertékelés: Megállapitható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot mlndkét részre a Petőfi Park
2022 Kon2ordum (2360 Gyál, Toldi utca 45.) tette. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatások együttes nettó összege
nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet 106. 233. 741 Ft-os összegét. Ennek fényében Javaslom, hogy az eljárás
legyen eredményes és a nyertessel kerüljenek megkötésre a szerződések. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes
ajanlatot követo másodlk legkedvezőbb ajánlatnt mindkét részre a Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3. ) tette.
Az ajánlattevő áttal kért ellenszolgáltatások összege szintén alatt marad a fedezet összegének. Ennek megfelelően
javaslom, hogy keriiljön kihirdetésre a második legkedvezőbb ajanlatot tevőnek mlnostett ajánlattevő is. Amennyiben a
nyertes ajánlattevő nem kötné meg a szerzodést a rendelkezésre álló időn belül, a másodlk helyezettel űj közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül megköthető a szerződés.

A legjobb ár-érték arányra vonatkozó énrényes ajánlatot mjndkét részre a Petöfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál,
Toldi utca 45. ) tette. A Konzordum tagja a Dunavarsányi Tiszta Viz Kft. (2336 Dunavarsány, Ösz utca 7. ), melynek
tulajdonosai között szerepel Dunavarsány Város Önkormányzata is. A Kbt. 25. §-a rendezi az összeférhetetíenség
kérdéskörét.

A Kbt. 25. § (1) bekezdése szerint: "A? ajánlatkém köteles minóen szükséges intézkedést inegtennl annak énlekében,
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tísztaságának sérelmét eredményező helyzetek klalakulását'.

A Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint: . Összeférfietetlen ésnem vehet részt az eljáfás előkészitésében és lefolytstásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy sen/ezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatút, valamint az általa
foglaltoztatottakat is -, amely fiinkdóinak pártatlan és tárgyilagos gyakortására bármely okból, így kulönösen gazdasági
vagy mas érdek vagy az eljarásban rés-t vevö gazdaságl szereplovel fennálló mas közös érdek m/att nem képes."
A Kbt. 25. g (3) bekezdése szerint: "ÖsszefértieteUen és nem vehet részt az eljarásban ajanlattevőként, részvételre
Jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljarassal vagy annak előkészltésével kapcsolatos tevékenységüe bevont személy vagy
szervezet,

b) az a szen/ezet^ amefynek

ba) vezető tisztségvlselőjét vagy felűgyelőbizottságának tagjét,
bb) tulajdonosát,

bc) a bay-bb) pont szerinti személy közös háztartasban élő hozzátaitozóját az ajánlstkém az eljárással vagy annak
előkésitésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

/>3 közreműködése az eljarásban a verseny tisztasaganak sérelmét eredményezhetl."

Mindezek alapján meg kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy az ajánlatkéro tulajdonrésze az egyik ajánlattevőben
összeférhetetlen helyzetet teremt-e.

A vizsgálat alapján a következő megállapitásokra jutottam:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának tulajdoni hányada a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft-ben 12,50 százalék.
2. A Dunavarsányi Tiszta Viz Kft-nek van olyan természetes személy tagja, akinek vonatkozásában a szavazati jog

mértéke minősitett többségű befolyást blztosit.
3. Ennek következtében Dunavareány Város Önkormányzatának, mint kisebbségi tulajdonosnak nincsen érdemi

befolyása a Dunavarsányi Tlszta Viz Kft. üzleti döntéseire.

4. Dunavarsány Város Onkormányzatát a Dunavarsányi Tlszta Víz Kft. taggyűlésén a polgármester képvlseli.
5. A közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajanlatkéro Dunavarsány Város Önkormányzata

részéról kizárólag a Biráló Bizottság tagjai vettek rész. Az eljárás lefolytatásába én magam közreműködőt nem
vontam be.

Az eljárás előkészítBsébe és lefolytatásába bevont személyeknek nlncs kozös gazdasági érdekük egyetlen
ajánlattevövel, igy a Dunavarsányi Tiszta Viz Kft-vel sem, errol az összeférhetetlenségi nyilatkozatban
nyllatkoztak is.

Az ajánlatkerö sem a Dunavarsányi TJszta Vfz Kft-t, sem a Dunavarsányi Tlszta Viz Kft. egyetlen
tisztségvlselőjét, felügyelőteottsági tagját vagy tulajdonosát, sem ezek közell hozzátartozóját nem vonta be az
eljárással vagy annak előkészitésével kapcsolatos tevékenységbe.

Mindezek alapján kimondható, hogy nem vett részt az eljáras előkészftésében és lefolytatásában az ajánlatkéro nevében
olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatían és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen
gazdaságl vagy más érdek vagy az eljarásban részt vevő gazdaságl szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem
képes. A2 eljárés előkészitése vagy lefolytatása során nem következett be a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség.

6.

7.
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Kimondható tovébbá, hogy az eljárásban nem vett részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság
Igazolásában részt vevő szenezetként olyan személy vagy szen/ezet melyet az ajánlatkérő az eljárással vagy annak
elokészitésével kapcsolatos tevékenységbe beront. Az eljárás során nem következett be a Kbt. 25. § (3) bekezdése
szerinti összeférhetetlenség.

Mindezek alapján a Kbt. 25. § (8) bekezdése szerinti hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül
megállapitható, hogy a Dunavarsányi Tlszta Vk Kft. vonatkozásában nem áll fenn a Kbt. 25. § szerinti
összeférhetetlenség.

DÖNTÉSIJAVASLAT

Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárást tezáró döntésként a következő döntések kerüljenek meghozatalra:

1. A Pharos 95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes.
2. A Petofi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldl utca 45. ) mindkét részre benyújtott ajánlata én/ényes.

A Gép-Liget Kft (2351 Alsónémedi, Harasztl út 120/b.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes.
A Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3. ) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
A legjobb ár-érték arányra vonatkozó én/ényes ajánlatot az 1. reszre a Petőfi Park 2022 Konzorcium
Gyál, Toldi utca 45.) tette.

6. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó énrenyes ajánlatot a 2. részre a Petőfl Park 2022 Konzorcium 12360 Gvál
Toldl utca 45. ) tette. ' ' -- -..--..., ---, -.,

7. Az efjárás mindkét részre eredményes volt.

8. Az eljárás 1. részének nyertese a PetSfi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45. ).
Az eljáras 2. részének nyertese a Petofi Park 2022 Konzorcium (2360 Gyál, Toldi utca 45. ).9.

10. Az ajánlatkérő megjelöli a nyertes ajánlatot követo legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőként az 1. részre a
Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aullch utca 3. ) ajánlattevőt.

11. te ajánlatkérö megjelűli a nyertes ajanlatot követo legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajanlattevöként a 2. részre a
Rekortán Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3. ) ajánlattevot.

Cegléd, 2022. augusztus 26.

^. 09. 0919^'
'/^'

Kovác
ügyvezetö

felelös akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszáma: 01098
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