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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. szeptember 09-én tartandó rendkívüli ülésére

Iskolakonyha-konyhatechnológia – közbeszerzés döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-
15-FE1-2016-00008 azonosító sz.) projekt megvalósításához kapcsolódóan a konyhaeszközök
beszerzésére a közbeszerzési eljárást folytatott le, mivel a konyhatechnológus költségbecslése szerint a
konyhaeszközök beszerzésének költsége meghaladta a közbeszerzési határértéket. A közbeszerzési
szakértő a konyhatechnológus közreműködésével összeállította a (nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. §
szerinti hirdetmény közzétételével induló) közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges
dokumentumokat, mely alapján kiírásra került az eljárás.

A fentiekben hivatkozott konyhaeszközök beszerzésére 20.000.000,- Ft + ÁFA pályázati támogatás áll
rendelkezésre, a konyhatechnológus költségbecslése alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke
nettó 27.403.300 Ft, a különbözet 7.403.300,- Ft + ÁFA önkormányzati önrészből kerül
finanszírozásra.

A közbeszerzési terv összeállításakor megvizsgáltuk az egybeszámítási kötelezettséget és szabályokat.
A tárgyi eljárás becsült értékét nem kellett más közbeszerzési eljárás becsült értékével egybeszámítani.

A megadott határidőig az EKR-en (Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren) keresztül három
Ajánlattevő - Zericom Projekt Kft., Euro-Expert Team Kft. és a Kappa Gasztro Kft. - nyújtotta be
ajánlatát. Bíráló Bizottság többször ülésezett, a beérkezett ajánlatokat értékelte, több körben a
szükséges hiánypótlásokat elrendelte.

A Bíráló Bizottság tagjai elvégezték mindhárom Ajánlattevő szakmai ajánlatának bírálatát a Kbt.
69.§(2) alapján. A Kappa Gasztro Kft. Ajánlattevő szakmai ajánlatában a több tétel tekintetében nem
jelölt meg gyártót, típust, márkanevet, így a megajánlott termék nem volt beazonosítható. Ha az
Ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint
nem áll fenn jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálására. A Kappa Gasztro Kft. ajánlata
tehát a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. A Kappa Gasztro Kft.
Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő a 2020. augusztus 07-én meghozott közbenső döntéssel
érvénytelenné nyilvánította

A Zericom Projekt Kft. a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívással érintett tételek tekintetében
megváltoztatta az ajánlatát, a megajánlott berendezések típusát módosította. Abban az esetben, ha
valamely Ajánlattevő a hiánypótlás során megváltoztatja az egyes megajánlott berendezések típusát,
ezzel megsérti a Kbt. 71. § (8) és 81. § (11) bekezdését. A Kbt. 81.§ (11) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség, azaz az Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő
lejártától kötve van. A Zericom Projekt Kft. ajánlata tehát a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján
érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Zericom Projekt Kft.
Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő a 2020. szeptember 02-án meghozott közbenső döntéssel
érvénytelenné nyilvánította.

Az Euro-Expert Team Kft. valamennyi hiánypótlási felhívással érintett tétel tekintetében igazolta az
általa megajánlott berendezés megfelelőségét és egyenértékűségét. Az Ajánlattevő válasza alapján a
megajánlott berendezések műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékűek; a
leírásban hivatkozott termékekkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében,
rendeltetésében egyenértékűek a szakmai bírálat szerint.
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Az Euro-Expert Team Kft. teljes ajánlatát elbírálta a bírálóbizottság és hiánypótlási felhívás kiküldését
javasolta. A hiánypótlási felhívást az Euro-Expert Team Kft. Ajánlattevő határidőben teljesítette.

A Zericom Projekt Kft. 2020. szeptember 04-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amelyben
azt állítja, hogy elírásból adódott a téves típus megjelölés az ajánlatban, ezt korrigálta a hiánypótlás
során. A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértő (konyhatechnológus) tagja és a
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja szerint is a benyújtott ajánlat módosítása nem
tekinthető elírásból eredő javításnak. A hiánypótlás során megváltoztatott típusmegjelölés nem az
elírás javításának, hanem egyértelműen másik, az ajánlatban megadottól eltérő típus megajánlásának
minősül. Ajánlattevő a hiánypótlás során megváltoztatta az egyes megajánlott berendezések típusát,
ezzel egyrészt megsértette az ajánlati kötöttséget, másrészt megsértette a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályait. A Kbt. 81.§ (11) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség, azaz
az Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az előzetes vitarendezési
kérelmet annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kell Ajánlatkérő megválaszolja,
esetünkben legkésőbb 2020.szeptember 09-én. A fentiekben hivatkozott érvek alapján az előzetes
vitarendezési kérelem elutasítását a közbeszerzési szakértő összeállítja.

(A vitarendezési kérelemre adott válasz megküldése napját követő tíznapos időtartam lejártáig akkor
sem köthető meg az eljárás nyertesével a szerződés, ha addig az időpontig a szerződéskötési
moratórium egyébként lejárna.)

Az Euro-Expert Team Kft ajánlatának és hiánypótlásának részletes bírálata után a Bíráló Bizottság
egyhangú döntési javaslata Döntéshozónak, hogy

- az Euro-Expert Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek, mivel ajánlata a
benyújtott hiánypótlásokkal együtt megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

- az Euro-Expert Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát nettó 22.617.218,- Ft ajánlati áron nyilvánítsa
az eljárás nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta és ajánlata megfelel a felhívásban, a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

- az eljárást nyilvánítsa eredményessé, mivel a legjobb ár-érték arány szempont szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára (nettó 22.617.218,- Ft) az ajánlatok bontáskor
ismertetett fedezet összegén (nettó 27.403.300,- Ft) belül van, szerződés teljesítéséhez
szükséges fedezet tehát Ajánlatkérő rendelkezésére áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-
15-FE1-2016-00008 azonosító sz.) pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan Gárdony -
Konyhatechnológia” tárgyú, a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt eljárásban:

- az Euro-Expert Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja érvényesnek, mivel ajánlata a
benyújtott hiánypótlásokkal együtt megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

- az Euro-Expert Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát nettó 22.617.218,- Ft ajánlati áron nyilvánítja
az eljárás nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot adta és ajánlata megfelel a felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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- az eljárást eredményessé nyilvánítja, mivel a legjobb ár-érték arány szempont szerint a
legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára (nettó 22.617.218,- Ft) az ajánlatok  bontáskor ismertetett
fedezet összegén (nettó 27.403.300,- Ft) belül van, szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet tehát
Ajánlatkérő rendelkezésére áll.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. szeptember 07.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


