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Közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala - r,Inkubátorház létesítése

Mélykúton)' tár gy ű közb eszerzés i elj árásban

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020,(III.11.) Korm, rendelet (továbbiakban: Korm.

rendelet) l. §-a alapján a Kormány az é|et- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet

hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szőlő 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi torvény) 46. § (4)

bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a

f'eladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogszabályhelyekre hivatkozással a

Közbeszerzési Bírálóbizottság döntési javaslatára tekintettel az a|ábbiakat terjesztjiik a T.

Polgármester Úr elé:

I. Közbeszerzési eljárás ismertetése

1. Ajánlatkérő: Mélykút Város Önkormanyzat (székhely:6449 Mélykút, Petőfi tér 1,)

A közbeszerzés tárgya: A TOP-1.1.2-16-BK1-20l7-0000l azonosító számű

páIy ázathoz kapcsolódó,,Inkubát orház létesítése Mélykúton"

Az eljárást megindító felhívásra vonatkozó információ:

)

3.



Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2019. december 3l.

4. A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkoző információk:

Bontás: 2020.január 16. 10:00

II. Közbeszerzési eljárási és érdemi döntésekre vonatkozó javaslatok

1. rész: Inkubátor csarnok építése

Ervényes ajánlat:
Ajánlattevő neve: Kova Bau Köve Kft.
Székhelye: 6430 Bácsalmás, Juhász Gy. u. 7.

Ajánlattevő neve: B.-Renova Kft,
Székhelye; 6430 Bácsalmás, Huszér utca 67 ,

Ajanlattevő neve: Univerholz Fahazelemeket gyártó Kft.
Székhelye: 6449 Mélykrit Bajai Út :.

Ervénytelen ajánlat: nincs.

Az ajánlatok értékelése :

Az ajánlattevő neve
I(ova Bau köve I(ft

Az ajánlattevő
neve:
univerholz kft.

Az ajánlattevő neve:
B.-Renova Kft.

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A
részszempon
tok
súlyszámai
(adott
esetben az
alszemponto
k súlyszámai
is)

Ertékelési
pontszám

Ertékelési
pontszám
és
súlyszám
szotZata

Ertékel
ési
pontszá
m

Ertékelés
i
pontszá
més
súlyszám
szotZata

Ertékel
esl
pontszá
m

Ertékelési
pontszám és
súlyszám
szotzata

Ajánlati ár (nettó Ft,
tartalékkeret nélkül)

70 g ]5 654,97 g59 671,80 10 700

Vállalt napi
késedelmi kötbér
mértéke (min, 0,5
Yol nap max,I,OO oÁl

nap)

10 10 100 10 100 10 100

Előírtnál kedvezőbb
teIjesítési biztosíték
mértéke (mín, 1 oÁ,

max 5 oÁ)

5 10 50 10 50 10 50

Vállalt jótállási idő 5 10 50 10 50 10 50



(min. 24 - max. 60
hónap)

Vállalt .iótállási
biztosíték mértéke
(min. 2 oÁ, max 5 oÁ)

5 10 50 10 50 10 50

kiszállási idő a
garanciális javítási
munkákhoz
munkanapokon,
meghibásodás
bejelentését
követően (min. 2
óra, max. 48 óra)

5 55- )- 27,5 5,5 27,5 10 50

A súIyszámmal
szorzoíí
értékelési
pontszámok
összegei
a.jánlattevőnként:

932,47 949,3 l 000

Az eljárás nyertese:
Ajánlattevő neve: B.-Renova Kft.
Székhelye: 6430 Bácsalmás, Huszár utca 67.
A.jánlati ár (nettó Ft): 97 047 359,- Ft

Indokolás: Nevezett cég ajanlata érvényes. Az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár

- érték arányttaríalmaző érvényes ajánlatot nevezett cég tette. Ajánlati ára a rendelkezésre álló
fedezetbe belefér, amennyiben a pályázatban rendelkezésre álló fonás kiegészítésre kerül.

A Bíráló Bizottság második helyezett hirdetését nem javasolja.

Apályázat nem nyújt fedezetet az ajánlati ár teljes összegére, ezérí a2.II0.359 Ft összegre
plusz fedezetet szükséges biztosítani, mely apénzijgyi csoportvezető tájékoztatása szerint a
2020. éví költségvetés terhére biztosításra kerülhet.

2. rész: Inkubátor csarnok feltáró út építése

Aze|járás eredménytelen Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel valamennyi beérkezett
a.iánlat a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az alábbihatározatí-javaslat meghozatalát:

HATÁROZATI-JAVASLAT

....12020. (.....) PoLcÁnunsTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzeí kihirdetéséról szóló 4012020.!IL11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1, §-a alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságoí veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok



egészségének és életének megóvása érdekében Magyarorczág egész teriiletére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A katasztróí-avédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a

polgarmester gyakorolj a.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
Mélykút Város ÖnkormányzatKözbeszerzési SzabáIyzatában foglalt rendelkezéseket, továbbá
a 100-5912020. iktatószámú írásos dokumentációban íbglaltakat figyelembe véve, az alábbi
haíározatoí hozom:

Alulírott Kovács Tamás, mint Mélykút Város ÖnkormányzatpoLgármestere az,,Inkubátorház
létesítése Mélykúton" tárgyűközbeszeruési eljárásban a Bírálóbizottság döntési javaslatainak
áttanulmányozását követően az alábbi döntéseket hozom:

1) Megállapítom, hogy az eljárás 1. részajánlati körében érvényes ajánlatot nyújtott be:

A.iánlattevő neve: Kova Bau Köve Kft.
Székhelye: 6430 Bácsalmás, Juhász Gy. u. 7.

Ajánlattevő neve: B.-Renova Kft.
Székhelye: 6430 Bácsalmás, Huszár utca 67 .

Aiánlattevó neve: Univerholz Faházelemeket gyártó Kft.
Székhelye: 6449 MéIykút Bajai Út 3.

2) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre eredményes.

3) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás l. részajánlati körének nyertese a B.-
Renova Kft. (6430 Bácsalmás, Huszar utca 67.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy
ajánlata érvényes. Az értékelés szempontjaként megjelolt a legiobb ár - érték arányt
íartalmazó érvényes ajánlatot nevezett cég tette. Ajánlati árbőI 94,937.000 FI pályázaíi
forrásból rendelkezésre áll, a fennmaradő 2.1l0.359 Fí a2020, évi költségvetés terhére
kerül biztosításra.

4) Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati köre eredménl,telen Kbt.
75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel valamennyi beérkezett ajánlat a rendelkezésre
álló fedezetet meghaladj a.

5) Második helyezettet nem hirdetek.

Mélykút, 2020, április 09,

Előter.jesztő: Dr, Vörös-Börcsök Tímea jegyző 5_, !;és *,.B.5pv.lJ .1trw^
,,,, 

\.

Készítette: Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezetö Közbeszerzési bírálóbizottság tagja {.L,, iuv

1T}, !,i:,"tlr ..bá,,,'& ' ,-6i^..r
Dr. Vörös-Börcsök Tímea

jegyző

Törvényességi észrevételem nincs:


