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75/2017. (VI.12.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. június 12-ei rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a „Budakalász Budai úti önkormányzati bölcsőde hőszigetelése, 

nyílászáró-cseréje, fűtés korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése” 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására. 

 

Előterjesztő:   Rogán László polgármester 

 

Készítette:    Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:    dr. Udvarhelyi István jegyző 

   Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő 

 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásáról a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név szerint 

szavaz. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a „Budakalász Budai úti önkormányzati bölcsőde hőszigetelése, nyílászáró-

cseréje, fűtés korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése” közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Önkormányzatunk 2016.07.26-án önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása jogcímen bruttó 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a 

Budakalász Budai úti önkormányzati bölcsőde hőszigetelésére, nyílászáró-cseréjére, fűtés 

korszerűsítésére és napelemes rendszer telepítésére a Belügyminisztériumtól 75%-os 

támogatási intenzitással. Az önerőként szolgáló bruttó 10 millió Ft mellett az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésében biztosít további bruttó 10.330.140 Ft-ot. 

Mivel a beruházás becsült költsége ismeretében a munka közbeszerzés köteles tevékenység, 

így az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) vonatkozó 

rendelkezései szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Kbt. 115.§ 

előírásai szerint. 

Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők közvetlenül kapták meg 2017. május 28-án. 

Az ajánlattételi határidő 2017. június 6-án 10.00 óra volt. A határidő leteltéig 3 ajánlat 

érkezett. 

1. Az ajánlattevő neve:   Mészáros Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:   1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. 

 Ajánlati ár:    43.116.503 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 70 nap 

 Vállalt jótállás:   24 hónap 

2. Az ajánlattevő neve:   Stone Dekor Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:   2615 Csővár, Madách Imre u.1. 

 Ajánlati ár:    39.630.031 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 70 nap 

 Vállalt jótállás:   24 hónap 

3. Az ajánlattevő neve:   Dym-Cat Bau Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:   1162 Budapest, Szög u. 2. 

 Ajánlati ár:    44.479.429 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 70 nap 

 Vállalt jótállás:   24 hónap 

 
A hiánypótlás lehetőségét biztosítottuk, azonban erre nem került sor.  
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 

pont). 

Előzőek figyelembe vételével a Stone Dekor kft. ajánlata a legkedvezőbb, az ajánlattevő 

alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattételi felhívás és dokumentáció feltételei szerint, 

kizáró ok esetében nem merült fel.  

 



Melléklet:   - A beérkezett ajánlatok végső szakmai értékelése 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja a „Budakalász Budai úti önkormányzati bölcsőde hőszigetelése, nyílászáró-cseréje, 
fűtés korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése” címen kiírt közbeszerzési eljárást.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Budakalász Budai úti önkormányzati bölcsőde 
hőszigetelése, nyílászáró-cseréje, fűtés korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése” 
címen kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách Imre 
u.1.), az ajánlati ár 39.630.031 Ft + Áfa, azaz nettó harminckilenc millió hatszázharminc-ezer 
harmincegy forint + Áfa, a teljesítés vállalt időtartama 70 nap, a vállalt jótállás 24 hónap. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésre vonatkozó vállalkozási 
szerződés aláírására a Stone Dekor Kft. -vel.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2017. június 8.   

 

Rogán László  

polgármester 

 

  



Topinform Bt 
1075  Budapest   Király u. 17. 

Tel: 06-30-977-8610 

 

Budakalász Város Önkormányzat 

A Kbt 115. § szerinti közbeszerzési eljárás 

Ajánlatok szakértői értékelése 

 

A beszerzés tárgya 

Budai úti önkormányzati bölcsőde hőszigetelése, nyílászárócseréje, 

fűtéskorszerűsítési és napelemes rendszer telepítése 

Az eljárás fajtája 

A Kbt. 115. § szerinti eljárás a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak 

alkalmazásával. 

A Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első 

ajánlatok beérkezését követően úgy dönt, hogy nem tart tárgyalást, hanem a 

benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. 

Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők közvetlenül kapták meg 2017. május 28-án. 

Ajánlattételi felhívást kaptak: 

Mészáros Kft. 

Stone Dekor Kft. 

Dym-Cat Bau Kft. 

MP-Generál Kft. 

Enzifor Kft. 

 

Az ajánlatok értékelési szempontja 

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). 

A legjobb ár-érték arány megítélése során figyelembe vett szempontok: 

Kért ellenszolgáltatás (ajánlati ár)  Súlyszáma 70 

Teljesítés vállalt időtartama   Súlyszáma 15 

Vállalt teljes körű jótállás időtartama  Súlyszáma 15 

Adható pontszám mindhárom részszempontnál 1-10. 

Értékelési módszer az 1. részszempontnál: 

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1, a pontja 

szerinti lineáris arányosítás. 



Értékelési módszer az 2. részszempontnál: 

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. ba pontja 

szerinti fordított arányosítás. 

Értékelési módszer a 3. részszempontnál:  

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. bb pontja 

szerinti egyenes arányosítás. 

 

Beérkezett ajánlatok 

Az ajánlattételi határidő 2017. június 6-án 10.00 óra volt. 

A határidő leteltéig 3 ajánlat érkezett. 

Az ajánlatok bontására 2017. június 6-án 10.00 órakor került sor. A bontási 

eljárásról jegyzőkönyv készült. 

Ajánlatot tettek: 

 Az ajánlattevő neve:  Mészáros Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  1033 Budapest, Szőlőkert u. 9. 

 Ajánlati ár: 43.116.503 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 70 nap 

 Vállalt jótállás: 24 hónap 

 

 Az ajánlattevő neve:  Stone Dekor Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  2615 Csővár, Madách Imre u. 1. 

 Ajánlati ár: 39.630.031 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 70 nap 

 Vállalt jótállás: 24 hónap 

 

 Az ajánlattevő neve:  Dym-Cat Bau Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  1162 Budapest, Szög u. 2. 

 Ajánlati ár: 44.479.429 Ft + Áfa 

 Teljesítés vállalt időtartama: 70 nap 

 Vállalt jótállás: 24 hónap 

 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította. 



Az ajánlatokban nincs pótolandó hiányosság. 

 

Az ajánlatok értékelése 

Kizáró ok a nyilatkozatok és a megvizsgált nyilvántartások alapján egyik ajánlattevő 

esetében sem merült fel. 

Alkalmassági követelményt az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nem írt 

elő. 

Mindhárom ajánlat érvényes. 

Az érvényes ajánlatok értékelése az ajánlattételi felhívásban megadott 

szempontok szerint 

Az értékelést a mellékelt táblázat tartalmazza. 

Az értékelő táblázat alapján az ajánlattevők pontszáma és sorrendje a következő: 

Stone Dekor Kft.  1.000,00 pont 

Mészáros Kft.     547,10 pont 

Dym-Cat Bau Kft.             370,00 pont 

 

A közbeszerzési dokumentumok alapján nincs olyan igazolás, amelyet az 

ajánlattevőknek az eljárás eredményről szóló döntés meghozatala előtt még be kell 

nyújtaniuk. 

Az ajánlatokkal összefüggésben nincs szükség indoklás vagy felvilágosítás 

bekérésére. 

Amennyiben az értékeléssel a hatáskörrel rendelkező döntéshozó egyetért, nincs 

akadálya a végső bírálat elvégzésének. 

A legjobb ár-érték arányt a Stone Dekor Kft. ajánlata testesíti meg. 

 

 

Budapest, 2017. június 8. 

 

                     

 Toperczer Ferenc 

 Felelős akkreditált közbeszerzési 

 szaktanácsadó 

 

 


