BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV
Ajánlatkérő neve, székhelye: Nyirád Község Önkormányzata, 8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Bölcsőde létesítése Nyirád településen kivitelezési szerződés alapján a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008
azonosítószámú projekt keretén belül II.
A közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik része szerinti (Uniós értékhatár alatti), a 115. § (1)
bekezdés alapján indított nyílt eljárás
A közbeszerzési eljárás nyilvántartási száma: KBE-04942/2018
Az ajánlatok értékelési szempontja: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
A bírálat időpontja: 2018.05.15. 10.00
A bírálat helyszíne: Nyirád Község Önkormányzata tárgyalója
A Bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai:
- jogi szakértelem: Lovasi Erika jegyző (BB elnök)
- pénzügyi szakértelem: Izmendi-Szarka Anikó pénzügyi ügyintéző (BB tag)
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Tóth László építészmérnök /Keszthely, Gagarin u. 16./ (BB
tag)
- közbeszerzési szakértelem: Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
/Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. Veszprém/ (BB tag)
A Döntéshozó:
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat
I. A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának főbb adatai:

1. Az ajánlatok bontásának időpontja:
2018. április 27. 10.00
2. Az elbírálásra kerülő ajánlatokat benyújtó ajánlattevők neve, címe:
1. Tér-Metszet Kft. 8255 Balatonrendes, László Gy. u. 3.
2. Resolute Bt. 8300 Tapolca, Kodály Z. u. 10.
3. Czeiner és Társa Bt. 8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.
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3. Az ajánlatok Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés szerinti elbírálásának részletes indokolása:
3.1. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatok alapján érvényes ajánlatot benyújtó és a
szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő neve, címe, valamint az érvényes ajánlat azon főbb
adatai, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:
Érvényes ajánlattevő
Ssz.

1.

Az értékelés rész-szempontjai

Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)
A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési műszaki
vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett
szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő,
a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő
hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/
A szerződés teljesítésében résztvevő épületgépész műszaki
vezető szakember olyan magasépítési projektben szerzett
szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő,
a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő
hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/

2.

3.

Czeiner és Társa Bt.
(8297 Tapolca-Diszel
Szabadság u. 6.)
52 780 078,- HUF

5 db projekt

0 db projekt

3.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatok alapján az ajánlatok érvényességére és
érvénytelenségére, valamint az érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő
értékelése:
1. Ajánlattevő: Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.)
-

-

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alatt;
Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás,
valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes;
Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal
eleget tett.
Ajánlattevő ajánlatának felolvasólapján a 3. részszempontra tett vállalás körében a
Közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal (KD 12. old. 6.3. pont 3. részszempont)
ellentétben – miszerint legalább szakirányú építőipari technikusi, vagy szakirányú építőipari
szakközépiskolai vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkező épületgépész műszaki
vezető szakember szakmai többlettapasztalatát szükséges bemutatni – Takács László
személyében az előírtaknál alacsonyabb, szakmunkás végzettségű épületgépész műszaki
vezető szakembert ajánlott meg. Tekintve, hogy ilyen esetben a bemutatott szakember
személye a Kbt. 71. § (9) bekezdés értelmében hiánypótlás keretében nem változhat, így
Ajánlatkérő ajánlattevővel szemben nem rendelt el hiánypótlást. A Kbt. előzőekben hivatkozott
szakasza szerint Takács László szakember szakmai tapasztalataként bemutatott 5 db projekt
helyett Ajánlatkérő 0 db projektet vesz figyelembe az értékelés során.
Az ajánlat összpontszáma: lásd a következő táblázatban.
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Ssz.

1.

2.

3.

Az értékelés részszempontjai

Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)
A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési
műszaki vezető szakember olyan magasépítési projektben
szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését
egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez
történő hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/
A szerződés teljesítésében résztvevő épületgépész
műszaki vezető szakember olyan magasépítési projektben
szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését
egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez
történő hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/

Súlyszám

Értékelési
pontszám

Pontszám és
súlyszám
szorzata

70

10

700

20

10

200

10

0

0

ÖSSZPONTSZÁM:

900

3.3. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt:
1. Ajánlattevő: Tér-Metszet Kft. (8255 Balatonrendes, László Gy. u. 3.)
Ajánlatkérő az alábbi tartalommal küldött ki a fenti ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást és
felvilágosítás kérést:
„A pótolandó hiányok:
1.
Előírás a felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Felhívás 22) Egyéb információk: 8) alpontja, illetőleg
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 9. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST ÉRINTŐ DOKUMENTUM alpontja:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs
folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, illetőleg nemleges nyilatkozatot sem arról, hogy adataiban változás nincs folyamatban.
Kérjük, ajánlattevő pótolja folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást vagy amennyiben
ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban, egy erről szóló nemleges ajánlattevői nyilatkozatot!
2.
Előírás a felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Felhívás 11. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az
ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása (kivételesen sorrendje) pontja:
2. értékelési részszempont: A szerződés teljesítésében résztvevő magasépítési műszaki vezető szakember
olyan magasépítési projektben szerzett szakmai tapasztalata, ahol az épület kivitelezését egy meglévő, a
kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg
/projektek darabszáma/ (Ajánlatkérő max. 5 db projekt vesz figyelembe).
illetőleg
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Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 6. NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK SZAKMAI TAPASZTALATÁRÓL (A 2. ÉS
3. ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTRA TETT MEGAJÁNLÁSOK IGAZOLÁSA) (5.sz. melléklet) alpontja:
Ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentum 6.3. pontban rögzítettek alapján a 2. és
3. értékelési részszempontokra tett megajánlások alátámasztására a kiadott mintának megfelelően cégszerűen
aláírt külön nyilatkozatot kell tennie azon szakemberekről, akiket a nevezett részszempontok szerinti értékelés
során figyelembe kíván vetetni Ajánlatkérővel. E nyilatkozatban fel kell tüntetni a szakemberek neve mellett az
értékelési részszempontok alapján adott esetben releváns adatokat is.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatáról szóló nyilatkozatában a
magasépítési műszaki vezetőként bemutatott Epres Róbert esetében a 2. részszempontként tett megajánlás
alátámasztására 3 db olyan magasépítési projektet sorolt fel, melyek során az épület kivitelezését nem egy
meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel valósították meg.
Kérjük, ajánlattevő pótoljon a 2. értékelési részszempont tekintetében vállaltak alátámasztására a
Közbeszerzési dokumentumok 5.sz. melléklete szerinti tartalmú nyilatkozatot, melyben a magasépítési műszaki
vezető szakember szakmai tapasztalataként 3 db olyan magasépítési projekt kerül bemutatásra, melyek során
az épület kivitelezését egy meglévő, a kivitelezés ideje alatt üzemelő épülethez történő hozzáépítéssel
valósították meg!
3.
Előírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 13. NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁRÓL A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJA
SZERINT (6.sz. melléklet) alpontja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Az ajánlatban csatolt Alvállalkozók bevonásáról szóló Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat
1. pontjában nem került aláhúzásra, az alábbi szakasz releváns része:
„alvállalkozó(ka)t nem kívánok igénybe venni / a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően
igénybe kívánok venni”,
továbbá a nyilatkozat 2. pontjában hiányzik a megnevezett alvállalkozó címe és a közbeszerzésnek az 1. pont
szerinti azon része/részei, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködni fog.
Kérjük, ajánlattevő pótoljon olyan pontosított tartalmú nyilatkozatot, melyben a 1. pont szerinti releváns rész
aláhúzásával egyértelművé válik, hogy ajánlattevő alvállalkozó(ka)t a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában
foglaltaknak megfelelően igénybe kíván venni vagy sem, továbbá a 2. pontban szerepel a megnevezett
alvállalkozó címe és a közbeszerzésnek az 1. pont szerinti azon része/részei, amelynek teljesítésében az
alvállalkozó közreműködni fog!
4.
Előírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 16. NYILATKOZAT A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRE
VONATKOZÓ FELTÉTELEINEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL (9 sz. melléklet) alpontja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében átlátható
szervezetnek minősül.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Az ajánlatban csatolt Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. átlátható szervezetre vonatkozó
feltételeinek való megfelelésről szóló nyilatkozat első mondatában (3. sor) hiányzik az ajánlattevő szervezet
neve, mint olyan szervezeté, amelyről átlátható szervezetként nyilatkozik az ajánlattevő.
Kérjük, ajánlattevő pótoljon olyan pontosított tartalmú nyilatkozatot, melynek első mondatában szerepel az
ajánlattevő szervezet neve, mint átlátható szervezeté!
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5.
Előírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 17. NYILATKOZAT A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT (10. sz. melléklet) alpontja:
Ajánlattevő ajánlatában köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint a kizáró okok
fenn nem állása tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásáról egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlattevőnek a fent előírtak alapján.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Az ajánlatban csatolt Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat 3. sorában hiányzik az ajánlattevő neve, amely
tekintetében nem állnak fenn az előírt kizáró okok.
Kérjük, ajánlattevő pótoljon olyan pontosított tartalmú nyilatkozatot, melynek 3. sorában szerepel az ajánlattevő
neve, amely tekintetében nem állnak fenn az előírt kizáró okok!
6.
Előírás a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 13. NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL (12.sz. melléklet) alpontja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban rögzített feltételek szerinti előlegre
igényt tart-e. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Az ajánlatban csatolt Előleg igényléséről szóló nyilatkozat első bekezdésében nem került aláhúzásra, az alábbi
szakasz releváns része:
„igényt tartok az Ajánlatkérő által biztosított előleg igényléséhez / nem tartok igényt előleg igénylésére.”
Kérjük, ajánlattevő pótoljon olyan pontosított tartalmú nyilatkozatot, melyben az első bekezdés szerinti releváns
rész aláhúzásával egyértelművé válik, hogy ajánlattevő igényt tart az Ajánlatkérő által biztosított előleg
igénylésére vagy sem!
A kért felvilágosítás:
1. Nem egyértelmű kijelentés megjelölése:
Ajánlattevő az ajánlatában csatolt egy ajánlattevői adatokkal részben kitöltött Közös ajánlattételről szóló
nyilatkozatot (3.sz. melléklet), melyben a közös ajánlattevőkre vonatkozó releváns részek nincsenek megadva,
illetőleg az ajánlat egyéb részei sem tartalmaznak utalást közös ajánlattételre.
Felvilágosítás kérés:
Kérjük, hogy ajánlattevő egyértelműen nyilatkozzon, hogy kíván-e vagy sem közös ajánlatot tenni más
gazdasági szereplővel! Amennyiben igen, kérjük, hiánypótlás keretében csatolja a Közbeszerzési
dokumentumok 6. oldala 3. pontjában leírtaknak megfelelően a közös ajánlattétel vonatkozó dokumentumait: a
megfelelő tartalmú ADATLAPOT (2.sz. melléklet), NYILATKOZATOT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN (3.sz. melléklet),

KÖZÖS

AJÁNLATTEVŐK EGYETEMLEGES FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATÁT, valamennyi ajánlattevő
NYILATKOZATÁT A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETRE
VONATKOZÓ FELTÉTELEINEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL (9 sz. melléklet) és a KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ
NYILATKOZATUKAT A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT (10. sz. melléklet)!”

Ajánlattevő a meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási és felvilágosítás adási
kötelezettségének.
A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbi okok miatt:
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz és hiánypótlás keretében sem pótolta az ajánlati felhívás 22) Egyéb
információk: 8) alpontjában, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok 8.1. Az ajánlatok felépítése, a
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 9. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST ÉRINTŐ DOKUMENTUM
alpontjában előírtak szerinti változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást sem pedig nemleges ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy adataiban változás
nincs folyamatban.
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2. Ajánlattevő: Resolute Bt. 8300 Tapolca, Kodály Z. u. 10.
Ajánlatkérő az alábbi tartalommal küldött ki a fenti ajánlattevő részére hiánypótlási felhívást:
„A pótolandó hiányok:
1.
Előírás a felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Felhívás 22) Egyéb információk: 8) alpontja, illetőleg
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 9. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST ÉRINTŐ DOKUMENTUM alpontja:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs
folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, illetőleg nemleges nyilatkozatot sem arról, hogy adataiban változás nincs folyamatban.
Kérjük, ajánlattevő pótolja folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást vagy amennyiben
ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban, egy erről szóló nemleges ajánlattevői nyilatkozatot!
2.
Előírás a felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban:
Felhívás 22) Egyéb információk 3) alpont 8. bekezdése, illetőleg
Közbeszerzési dokumentum 8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
pont 7. ALÁÍRÁSI DOKUMENTUM alpontja:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó
esetében aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot,
melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája. (A cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó
esetében a Ctv. 9. §-a szerint az aláíró személy vonatkozásában közjegyző által készített aláírási címpéldányt
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli
képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott
meghatalmazását is szükséges csatolni;
Hiány az ajánlatban és pótlása:
Ajánlattevő ajánlatából hiányzik az ajánlatot aláíró személy, Horváth Tamás aláírási címpéldánya vagy aláírás
mintája.
Kérjük, pótolja Horváth Tamás aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját!”

Ajánlattevő a meghatározott határidő lejártáig nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének.
A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbi okok miatt:
- Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz és hiánypótlás keretében sem pótolta az ajánlati felhívás 22)
Egyéb információk: 8) alpontjában, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok 8.1. Az ajánlatok
felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 9. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST
ÉRINTŐ DOKUMENTUM alpontjában előírtak szerinti változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást sem pedig nemleges ajánlattevői
nyilatkozatot arról, hogy adataiban változás nincs folyamatban;
- Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz és hiánypótlás keretében sem pótolta az ajánlati felhívás 22)
Egyéb információk: 3) alpontjának 8. bekezdésében, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok
8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 7. ALÁÍRÁSI
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DOKUMENTUM alpontjában előírtak szerinti aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát az ajánlatot

-

aláíró személy vonatkozásában;
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz az ajánlati felhívás 22) Egyéb információk: 3) alpontjának 7.
bekezdésében, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok 8.1. Az ajánlatok felépítése, a
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 24. RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT (Árazott
költségvetés) alpontjában előírtak szerinti Árazott költségvetést (részletes árajánlatot).

4. Az ajánlatok Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés szerinti elbírálásának részletes indokolása:
4.1. Az elbírálásra kerülő, a felhívásban előírt igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő neve,
címe:
1. Ajánlattevő: Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.)
Ajánlattevő hiánypótlása keretében csatolta a közbeszerzési eljárásban a kizáró okok tekintetében
előírt igazolásokat, így Ajánlatkérő nem hívta fel külön az Ajánlattevőt a Kbt. 69. § (4) bekezdés
értelmében ezen dokumentumok utólagos benyújtására.
4.2. A fenti ajánlatok, a felhívásban előírt igazolások benyújtását követő érvényességére és
érvénytelenségére, valamint az érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő
értékelése:
1. Ajánlattevő: Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.)
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt;
- Az ajánlattevő fenti érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.
4.3. Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg
a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének eredménye:
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:
1. Ajánlattevő: Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.)
Az ajánlat összpontszáma: 900

II. A Bírálóbizottság az alábbiak elfogadását javasolja a Döntéshozónak:

1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt:
1. Ajánlattevő: Tér-Metszet Kft. (8255 Balatonrendes, László Gy. u. 3.)
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz és hiánypótlás keretében sem pótolta az ajánlati felhívás 22) Egyéb
információk: 8) alpontjában, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok 8.1. Az ajánlatok felépítése, a
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 9. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST ÉRINTŐ DOKUMENTUM
alpontjában előírtak szerinti változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást sem pedig nemleges ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy adataiban változás
nincs folyamatban.
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2. Ajánlattevő: Resolute Bt. 8300 Tapolca, Kodály Z. u. 10.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi okok miatt:
- Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz és hiánypótlás keretében sem pótolta az ajánlati felhívás 22)
Egyéb információk: 8) alpontjában, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok 8.1. Az ajánlatok
felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 9. VÁLTOZÁSBEJEGYZÉST
ÉRINTŐ DOKUMENTUM alpontjában előírtak szerinti változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást sem pedig nemleges ajánlattevői
nyilatkozatot arról, hogy adataiban változás nincs folyamatban;
- Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz és hiánypótlás keretében sem pótolta az ajánlati felhívás 22)
Egyéb információk: 3) alpontjának 8. bekezdésében, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok
8.1. Az ajánlatok felépítése, a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 7. ALÁÍRÁSI
DOKUMENTUM alpontjában előírtak szerinti aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát az ajánlatot
aláíró személy vonatkozásában;
- Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz az ajánlati felhívás 22) Egyéb információk: 3) alpontjának 7.
bekezdésében, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok 8.1. Az ajánlatok felépítése, a
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke pont 24. RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT (Árazott
költségvetés) alpontjában előírtak szerinti Árazott költségvetést (részletes árajánlatot).

2. Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette:
1.

Ajánlattevő: Czeiner és Társa Bt. (8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 6.)

Az ajánlat összpontszáma: 900
3. Az eljárás eredménye:
Az eljárás eredményessé nyilvánítható, nyertes ajánlattevőként a Czeiner és Társa Bt. (8297 TapolcaDiszel Szabadság u. 6.) kerülhet megnevezésre.

K. m. f.

……………………………………
Lovasi Erika

……………………………………
Izmendi-Szarka Anikó

jegyző
Bírálóbizottság elnöke

pénzügyi ügyintéző
Bírálóbizottság tagja

……………………………………
Tóth László

……………………………………
Asbóth-Tóth Krisztina

építészmérnök
Bírálóbizottság tagja

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bírálóbizottság tagja
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