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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Vasút utca ivóvíz vezeték megvalósítása – közbeszerzés döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2020. (X. 14.) számú határozata alapján
kiírásra került a „Gárdony 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás. A
Lebonyolító - dr. Boros Tamás egyéni ügyvéd – a hivatkozott hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás felhívását és ajánlati dokumentációját megküldte öt (5) Ajánlattevő részére. Az
ajánlattételi határidő lejártáig kettő (2) Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az EKR-en (Elektronikus
Közbeszerzési Rendszeren) keresztül.

Az eljárást megindító felhívás szerint Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el és csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb Ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot.

A bírálóbizottság az ajánlatok előzetes vizsgálata alapján megállapította, hogy a Konstruktor
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának a felolvasólapján szereplő fenti, 5.683.246,- Ft-
os összeggel szemben az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetés főösszesítője a „2.1. ÁFA
vetítési alap” mezőben – tehát nettó összértékként – mindösszesen 4.474.997,- Ft-os összeget
tartalmaz

A fenti ellentmondás kapcsán az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítást kért az
Ajánlattevőtől, melynek az Ajánlattevő határidőben eleget tett és akként nyilatkozott, hogy „A
felolvasó lapon az ajánlati Nettó ár (4.474.997,-Ft) helyett, tévesen a Bruttó árat tüntettük fel.”

Megállapítható, hogy az Ajánlattevő nyilatkozatát teljes egészében alátámasztja az általa az
ajánlattétel során benyújtott költségvetés, melynek főösszesítőjén bruttó árként a felolvasólapon is
feltüntetett 5.683.246,- Ft-os összeg szerepel.

Fentieket követően a bírálóbizottság a beérkezett ajánlatok értékelését végezte el.

Az értékelési táblázat alapján a bírálóbizottság egyhangúlag megállapította, hogy az ajánlattételi
felhívásban rögzített pontszámítási módszer alapján az ajánlatok egymáshoz viszonyított sorrendje az
értékelést követően a következő:

Ajánlattevő neve Ajánlat összpontszáma Sorrend

Konstruktor Építőipari Kft. 1000 I.

Sárépszer Építőipari Kft. 934,35 II.

Ezt követően a bírálóbizottság a Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye:
8000 Székesfehérvár Repkény utca 7.) és a Sárépszer Építőipari Kft. (Székhelye: 8051 Sárkeresztes
Móra Ferenc utca 11.) Ajánlattevők ajánlatát az alábbiak szerint bírálja el.
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I. A Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Repkény utca 7.) Ajánlattevő részére hiánypótlási felhívás kibocsátásra került sor, amelyet határidőre
teljesített.

Ezt követően a bírálóbizottság részletesen átvizsgálta az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat további
részeit is. Ezen vizsgálat eredményeként a bírálóbizottság rögzíti, hogy a nevezett Ajánlattevő ajánlata
– felvilágosítást és hiánypótlást követően – teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

II. A Sárépszer Építőipari Kft. (Székhelye: 8051 Sárkeresztes Móra Ferenc utca 11.) Ajánlattevő
tekintetében a bírálóbizottság szintén részletesen átvizsgálta az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat
valamennyi részét. Ezen vizsgálat eredményeként a bírálóbizottság rögzíti, hogy a nevezett
Ajánlattevő ajánlata teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak.

Az egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemekre adott értékelési pontszámok súlyszámmal
való megszorzását, majd az így kapott számok összeadását követően megállapítható, hogy a
Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Repkény
utca 7.) Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat
műszaki tartalma megfelelő – ideértve a beárazott költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az
abban megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az
Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét nem haladja
meg.

Továbbá az egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemekre adott értékelési pontszámok
súlyszámmal való megszorzását, majd az így kapott számok összeadását követően megállapítható,
hogy a Sárépszer Építőipari Kft. (Székhelye: 8051 Sárkeresztes Móra Ferenc utca 11.) Ajánlattevő
ajánlata a második legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő – ideértve a beárazott
költségvetést is, melyben számítási hiba nincs –, az abban megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra
tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor
ismertetett anyagi fedezet összegét nem haladja meg.

A bírálóbizottság a fentiekre tekintettel azt javasolja az Ajánlatkérőnek, hogy

az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás nyertesének a Konstruktor Építőipari
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.) hirdesse ki,
továbbá
állapítsa meg, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot a Sárépszer Építőipari Kft. (székhelye:
8051 Sárkeresztes Móra Ferenc utca 11.) tette.

Kérjük szíves döntésüket!

Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gárdony 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat
bővítése” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban

a) az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a Konstruktor Építőipari
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.) hirdeti ki,
biztosítja a 4.474.997,-Ft + ÁFA, br. 5.683.246,- Ft vállalkozói díjat a 2020. évi
költségvetéséből.

A vállalkozási szerződés a Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.) Ajánlattevővel kerül megkötésre,
tekintettel arra, hogy az ajánlata teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
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az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ezért
az ajánlata érvényes, és az egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemekre adott
értékelési pontszámok súlyszámmal való megszorzását, majd az így kapott számok
összeadását követően megállapítható, hogy az Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen
ajánlat összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az abban
megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális.

a második legkedvezőbb ajánlatot a Sárépszer Építőipari Kft. (Székhelye: 8051 Sárkeresztes
Móra Ferenc utca 11.) tette.

Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő
a szerződés megkötésétől eláll, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott
Ajánlattevővel történő szerződés megkötésére kéri fel a polgármestert.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. december 18.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


