Lezáró jegyzőkönyv
Ajánlatkérő: Balatonakarattya Község Önkormányzata
Tárgy: „Állomás utca és kapcsolódó útépítések” - közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslatra irányuló
bírálóbizottsági ülés
Jelen vannak: Zsapka Beáta hivatalvezető (Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő képviseletében
- a bírálóbizottság elnöke), Németh Sándor műszaki ellenőr (Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő
képviseletében - bírálóbizottság tagja), dr. Fülöp Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(Balatonakarattya Község Önkormányzata ajánlatkérő képviseletében - bírálóbizottság tagja)
Időpont: 2019. szeptember 25-én 15:00-kor
Helyszín: Balatonakarattya, Iskola u. 7. (Polgármesteri Hivatal)
Napirend: (1) a közbeszerzés előzményeinek ismertetése, (2) közbeszerzési ajánlatok ismertetése, (3) a
közbeszerzési ajánlatok bírálata és döntés az érvényes ajánlatokról, (4) az érvényes ajánlatok értékelése és
javaslattétel az eljárás eredményére irányulóan
(1) a közbeszerzés előzményeinek ismertetése
Az ajánlatkérő 2019. szeptember 4-én, a Kbt. Harmadik Rész 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást indított. Az eljárás azonosítója EKR001135352019 volt. A közbeszerzés Kbt. 19. §-ára tekintettel
megállapított becsült értéke nettó (az általános forgalmi adó nélkül számított) 47 908 250,- Ft. A közbeszerzési
eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet nettó (az általános forgalmi adó nélkül
számított) 47 908 250,- Ft. Az ajánlatkérő saját kezdeményezésre az alábbi gazdasági szereplőknek küldött
ajánlattételi felhívást.

gazdasági szereplő neve

gazdasági szereplő székhelye

gazdasági szereplő elérhetősége

Mozaik Építőipari Kereskedelmi
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 1182 Budapest
Halomi Út 108.

Tel.: +36 309330723

Perneszy Ingatlanhasznositókezelő Zrt.

Magyarország, 1025 Budapest
Felhévizi Utca 31

Colas Út Építőipari Zrt.

Magyarország, 1113 Budapest
Bocskai Út 73.

Taskforce Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Magyarország, 8174
Balatonkenese Fő Utca 57/A

Globe Aqua Szolgáltató Kft.

Magyarország, 8600 Siófok
Honvéd Utca 33-35

Email: mozaik@externet.hu
Tel.: +36 205291080
Email: perneszy@gmail.com
Tel.: +36 18831700
Email: vallalkozas.ut@colas.hu
Tel.: +36 309575295
Email: erdelyiepkft@gmail.com
Tel.: +36 309113657
Email: info@globeaqua.hu

(2) közbeszerzési ajánlatok ismertetése
A 2019. szeptember 16-án megtartott tárgyaláson a műszaki tartalom és a szerződéses feltételek nem változtak. A
2019. szeptember 20-án lejárt (végső) ajánlattételi határidőben az alábbi közbeszerzési ajánlatok kerültek
benyújtásra.
Ajánlattevő neve: Globe Aqua Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok Honvéd Utca 33-35
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 54 719 625
2. Előteljesítés a felhívás II.1.5 rovatban meghatározott határidőhöz képest (- nap): 30
3. Jótállás időtartama a felhívás III.1.4 rovatban meghatározott kötelező jótálláson felül (+ hónap): 24
Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73.
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 44 930 991
2. Előteljesítés a felhívás II.1.5 rovatban meghatározott határidőhöz képest (- nap): 90
3. Jótállás időtartama a felhívás III.1.4 rovatban meghatározott kötelező jótálláson felül (+ hónap): 36
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(3) a közbeszerzési ajánlatok bírálata és döntés az érvényes ajánlatokról
A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatok bírálatát elvégezte és annak eredményét az alábbi táblázatban rögzítette.
A táblázatban a “+” jel a dokumentum, vagy igazolás benyújtását és annak megfelelő tartalmát jelenti, illetve
valamely adatbázis esetén az adatbázisban való szereplést és annak megfelelő tartalmát tanúsítja. A táblázatban a
“-” jel a dokumentum, vagy igazolás benyújtásának hiányát, vagy annak nem megfelelő tartalmát jelenti, illetve
valamely adatbázis esetén az adatbázisban való szereplés hiányát, vagy annak nem megfelelő tartalmát tanúsítja.
A táblázatban a “0” jel az adott dokumentum, igazolás, vagy adatbázis irreleváns jellegét jelzi.
dokumentum

Colas

Globe Aqua

ajánlati felolvasólap

+

+

árazott költségvetés
NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont

+
+

+
+

EKR-ben megadott minta szerint NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bek.

+

+

EKR-ben megadott minta szerint NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bek.
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében
NYILATKOZAT folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról

+
+
+

+
+
+

NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (4) bekezdés tekintetében

+
+
+

+
+
+

az ajánlattevő törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (3) bekezdés tekintetében
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében

+
0
+

+
0
+

NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében

+

+

NYILATKOZAT a Kbt. 35. § (2) bekezdés tekintetében

0

0

NYILATKOZAT a Kbt. 114. § (2) bekezdés tekintetében

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja

+
+

+
+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja

+

+

a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja

+

+

a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja

+

+

A bírálóbizottság egyhangúlag (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) megállapította, hogy mind a Globe
Aqua Kft., mindpedig a Colas Út Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.
(4) az érvényes ajánlat értékelése és javaslattétel az eljárás eredményére irányulóan
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Az ajánlatkérő által felállított bírálóbizottság elvégezte az ajánlattevők ajánlatainak értékelését és az alábbi
táblázatban rögzítette annak eredményét. Az értékelési részszempontra vonatkozó pontkiosztás a felhívás V.2
pontjában meghatározott képlet szerint történik.
értékelési szempont
/ ajánlattevő /
pontozás

Colas Út Zrt.
érték

pont

súly

Globe Aqua Kft.
súlyozott
pont

érték

súly

pont

súlyozott
pont

Egyösszegű nettó
ajánlati ár (Ft.)

44 930 991

100

70

7000

54 719 625

81,3

70

5691

Előteljesítés (nap)

90

100

15

1500

30

33

15

495

Jótállás időtartama a
kötelező jótálláson
felül (+ hónap)

36

100

15

1500

24

66

15

990

összesen

10000

összesen

7176

A fentieknek megfelelően - az elért pontszámok alapján - a bírálóbizottság az eljárás eredményére vonatkozóan
azt a javaslatot teszi az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult polgármester részére, hogy az eljárás nyertese
a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai Út 73.) legyen, mert
● érvényes ajánlatot tett és a legmagasabb pontszámot érte el az előzetesen kiadott értékelési szempontokra
tekintettel,
● az ajánlattevővel szemben nem kellett kizárási, illetve az ajánlattal kapcsolatban nem kellett
érvénytelenségi okot megállapítani,
● az ajánlattevő megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát,
● az ajánlatkérő költségvetésében fedezetet biztosít, amelyről a Pénzügyi Bizottság ülésén határozatot
hozott.
Az ajánlatkérő második helyezett nyertes ajánlattevőt az összegzésben nem jelöli meg, mert ugyan a Globe Aqua
Kft. a második legmagasabb pontszámot érte el, de az ajánlatában foglalt ellenérték teljesítéséhez a támogatási
igényben foglalt összeg (fedezet) nem volna elegendő. Ezért az első helyezett ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépése esetére az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján (fedezethiány miatt) eredménytelen lesz.
kmf

..................................................
Zsapka Beáta
hivatalvezető (Balatonakarattya
Község Önkormányzata ajánlatkérő
képviseletében - a bírálóbizottság
elnöke)

..................................................
Németh Sándor
műszaki ellenőr (Balatonakarattya
Község Önkormányzata ajánlatkérő
képviseletében - bírálóbizottság
tagja)

..................................................
dr. Fülöp Zoltán
ügyvéd és faksz (Balatonakarattya
Község Önkormányzata ajánlatkérő
képviseletében - bírálóbizottság
tagja)
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Záradék
Alulírott Matolcsy Gyöngyi, mint Balatonakarattya Község Önkormányzat (8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.)
polgármestere (törvényes képviselője) a Képviselő-testület …..../2019 számú határozata alapján az “Állomás utca
és kapcsolódó útépítések” tárgyú eljárás eredményét jóváhagyom és engedélyezem az eljárás eredményéről szóló
összegezés ajánlattevők részére történő kiküldését az alábbiak szerint.
Az eljárás nyertese a Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai Út 73.) legyen, mert
● érvényes ajánlatot tett és a legmagasabb pontszámot érte el az előzetesen kiadott értékelési szempontokra
tekintettel,
● az ajánlattevővel szemben nem kellett kizárási, illetve az ajánlattal kapcsolatban nem kellett
érvénytelenségi okot megállapítani,
● az ajánlattevő megfelelően igazolta a szerződés teljesítésére való alkalmasságát,
● az ajánlatkérő költségvetésében fedezetet biztosít, amelyről a Pénzügyi Bizottság ülésén határozatot
hozott.
Az ajánlatkérő második helyezett nyertes ajánlattevőt az összegzésben nem jelöli meg, mert ugyan a Globe Aqua
Kft. a második legmagasabb pontszámot érte el, de az ajánlatában foglalt ellenérték teljesítéséhez a támogatási
igényben foglalt összeg (fedezet) nem volna elegendő. Ezért az első helyezett ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépése esetére az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján (fedezethiány miatt) eredménytelen lesz.
Balatonakarattya, 2019. szeptember 25-én

Matolcsy Gyöngyi polgármester
Balatonakarattya Község Önkormányzata
Alulírott Fülöp Zoltán ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (1024 Budapest, Kút u. 5.) az
eljárást lezáró jegyzőkönyvet ellenjegyzésemmel látom el és tanúsítom a közbeszerzési eljárás jogszerű
lebonyolítását. A jegyzőkönyv hitelesítése elektronikusan is megtörténik és az feltöltésre kerül az ajánlatkérő által
üzemeltetett elektronikus tárhelyre.
Balatonakarattya, 2019. szeptember 25-én

Fülöp Zoltán ügyvéd
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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