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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 26-án tartandó ülésére

Bikavölgyi sétány építése – közbeszerzési eljárás döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat támogatást nyert el a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-
völgyi sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.)
megvalósítására. A tervezői költségbecslés szerint a beruházás megvalósításának költsége meghaladta
a közbeszerzési határértéket, közbeszerzési eljárást kellett kiírni. A megbízott közbeszerzési szakértő a
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás felhívását és ajánlati dokumentációját megküldte
öt (5) Ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig négy (4) Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot
az EKR-en (Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren) keresztül.

A Bírálóbizottság tagjai a Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazására tekintettel az 1. Bíráló bizottsági
ülésen áttekintették az értékelési részszempontokra tett megajánlások alátámasztására az ajánlatban
becsatolt árazott költségvetéseket, valamint az ajánlattevők nyilatkozatait és a szakemberek szakmai
önéletrajzait. Ennek alapján Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött mind a négy ajánlattevő, az
Útéppark Kft., PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft., Utépszerv Kft. és STRABAG Általános Építő
Kft. részére az értékelési sorrend felállítása érdekében. Valamennyi ajánlattevő határidőben
benyújtotta a hiánypótlását

A Bírálóbizottság értékelte az ajánlatokat, megállapította:

Megfelelő ajánlatok:

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
(2461 Tárnok, Fehérvári út 34.)

Utépszerv Kft.
(2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B) Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok

Érvénytelen ajánlatok:

STRABAG Általános Építő Kft.
(1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület))

Útéppark Kft.
(8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.) Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok

Érvényes ajánlatok sorrendje:

Az értékelési részszempontok és pontszámítás módszere alapján a Bírálóbizottság tagjai
megállapították az ajánlatok értékelési szempontok szerinti sorrendjét:

1. Utépszerv Kft. – 10.000,00 pont
2. PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. – 6.341,30 pont
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A bíráló bizottság döntési javaslata:

A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a Döntéshozó az alábbi ajánlattevők ajánlatát
nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel azok egyéb módon nem
felelnek meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
előírásoknak:

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Ajánlattevő neve: Útéppark Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.

A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja, hogy a Döntéshozó
az Utépszerv Kft. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, mivel ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
előírásoknak.

az eljárást, amennyiben a rendelkezésre álló fedezet megemelésre kerül, nyilvánítsa
eredményessé. A legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő az Utépszerv Kft. (2483 Gárdony,
Szabadság u. 30/B) ajánlati ára: nettó 65 037 922,- Ft. Az eljárásban meghatározott, az
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke: nettó 59.627.773,- Ft.

amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke megemelésre kerül, az
Utépszerv Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B) ajánlattevőt nyilvánítsa az eljárás
nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján adott ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
előírásoknak. A Bíráló Bizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a vállalkozási
szerződés az Utépszerv Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B) ajánlattevővel kerüljön
megkötésre.

A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozó részére, hogy amennyiben az Ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke nem kerül megemelésre, úgy a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
alapján az eljárást nyilvánítsa eredménytelenné, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege nem elegendő az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel való
szerződéskötéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíves döntését a határozati javaslatokról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-
völgyi sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.)
megvalósítására lefolytatott „Bika-völgyi sétány kialakítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor
Dénes utca 2. (Infopark D épület)) Ajánlattevő és az Útéppark Kft. (8000 Székesfehérvár, Szlovák u.
6.) Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel
azok egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott előírásoknak:

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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2. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-
völgyi sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.)
megvalósítására lefolytatott „Bika-völgyi sétány kialakítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban

- az Utépszerv Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja
- a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét: nettó 59.627.773,- Ft + ÁFA összeget. megemeli nettó
5.410.149 Ft + ÁFA összeggel, nettó 65 037 922,- Ft. + ÁFA összegre, és az eljárást eredményessé
nyilvánítja
- az Utépszerv Kft. (2483 Gárdony, Szabadság u. 30/B) Ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás
nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján adott ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Az
Utépszerv Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre a vállalkozási szerződés.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

3. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-
völgyi sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.)
megvalósítására lefolytatott „Bika-völgyi sétány kialakítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét nem emeli
meg, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, figyelemmel arra,
hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett Ajánlattevővel való szerződéskötéshez.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. augusztus 25.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


