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119/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018.november 29-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a „Budakalász, 16 tantermes iskola építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására. 

 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

  Csíky Gábor akkreditált 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, 16 tantermes iskola építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítására. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A 16 tantermes iskola beruházás becsült értéke ismeretében a munka közbeszerzés köteles 

tevékenység, így az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) második része 

szerinti nyílt eljárást folytatott le. 

Az ajánlati felhívás megjelent, és az ajánlattételi határidőben 4 ajánlat érkezett. 

 

1. Az ajánlattevő neve:   Dél Konstrukt Zrt. 

 Az ajánlattevő székhelye:  6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35. 

 Kivitelezésben közreműködő  

építész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 73 

Kivitelezésben közreműködő  

gépész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 74 

Kivitelezésben közreműködő  

elektromos szakember többlet  

(3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 187 

Hátrányos helyzetű munka- 

vállalók alkalmazása(max. 5 fő): 5 

Vállalt jótállás:   60 hónap (36+24 hónap) 

 Ajánlati ár:    2.360.430.000 Ft + Áfa 

  

2. Az ajánlattevő neve:   Épkar Zrt. 

Az ajánlattevő székhelye:  1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 

 Kivitelezésben közreműködő  

építész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 55 

Kivitelezésben közreműködő  

gépész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 104 

Kivitelezésben közreműködő  

elektromos szakember többlet  

(3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 104 

Hátrányos helyzetű munka- 

vállalók alkalmazása(max. 5 fő): 0 

Vállalt jótállás:   36 hónap (36+0 hónap) 

Ajánlati ár:    2.910.099.566 Ft + Áfa 

 

  



 

3. Az ajánlattevő neve:   Laterex Építő Zrt.-FEJÉR-B.Á.L. Ép. és Szolg. Zrt. 

Az ajánlattevő székhelye:  1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12. – 8086 Felcsút, Fő 

utca 217. 

Kivitelezésben közreműködő  

építész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 73 

Kivitelezésben közreműködő  

gépész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 69 

Kivitelezésben közreműködő  

elektromos szakember többlet  

(3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 36 

Hátrányos helyzetű munka- 

vállalók alkalmazása(max. 5 fő): 5 

Vállalt jótállás: 60 hónap (36+24 hónap) 

 Ajánlati ár:    3.057.197.482 Ft + Áfa 

 

 

4. Az ajánlattevő neve:   SWIETELSKY Magyarország Kft. 

 Az ajánlattevő székhelye:  1072 Budapest, Rákóczi út 42. 

Kivitelezésben közreműködő  

építész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 36 

Kivitelezésben közreműködő  

gépész többlet (3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 36 

Kivitelezésben közreműködő  

elektromos szakember többlet  

(3 évnél több)  

szakmai tapasztalata (hónap): 36 

Hátrányos helyzetű munka- 

vállalók alkalmazása(max. 5 fő): 5 

Vállalt jótállás:   60 hónap (36+24 hónap) 

 Ajánlati ár:    2.755.871.000 Ft + Áfa 

 
A közbeszerzési előkészítő bizottság az akkreditált közbeszerzési szakértő által előkészített 
ajánlatokat a fentiek alapján értékelte.  
 
Az ajánlatok értékelése alapján a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatok sorrendje (elért pontszám): 

1. Dél-Konstrukt Zrt.  (1000 pont) 

2. Swietelsky Magyarország Kft. (899,9 pont) 

3. Laterex Építő Zrt.- FEJÉR-B.Á.L. Ép. és Szolg. Zrt. (840,4 pont) 

4. Épkar Zrt. (767,7 pont) 

Az értékelés alapján az eljárás további szakaszában a két legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági 
társaságot hívtuk fel hiánypótlásra, melynek a felkért ajánlattevők határidőben eleget tettek. Ezen 
két szereplő vonatkozásában került sor a Kbt. által előírt szükséges nyilatkozatok bekérésére is. A 
nyilatkozatokat mindkét cég határidőben benyújtotta. Ezt követően került sor az ajánlataik 
elbírálására. 



Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). 

Előzőek figyelembe vételével, valamint az Ajánlatok bírálata alapján a Swietelsky Magyarország Kft-t 

az eljárásból ki kell zárni, mivel esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok a 

Hatóság honlapján közétett adatok alapján 2018.10.03. - 2018.12.31. közötti időszakban fennáll.  A 

Dél-Konstrukt Zrt. alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

feltétele szerint, kizáró ok esetében nem merült fel. 

 

Az ajánlatok bírálata alapján a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlat: 

1. Dél-Konstrukt Zrt. (6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35.)        –Összpontszám: 1000 pont 

Az Ajánlatkérő 2018. november 8-án felkérte Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat az ajánlati kötöttség 

lejártát követő 30 napra terjesszék ki, azaz 2018. december 12-ig tartsák fenn ajánlataikat. Erre azért 

volt szükség, mert a finanszírozótól igényelt többletforrás rendelkezésére állásáról, valamint a forrás 

elszámolásának véghatáridő-módosításáról szóló szerződésmódosítás állami rendszereken való 

hosszadalmas átfutása miatt a beérkezett ajánlatok elbírálását az Önkormányzat nem tudta volna 

olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére 

az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

A nyilatkozattételre megjelölt határidő lejártáig valamennyi Ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy 

ajánlatát az ajánlati kötöttség lejártát követően nem kívánja fenntartani. 

Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát –erre irányuló kifejezett nyilatkozattal – nem tartja fenn, az 

ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés 

során az ajánlatát a Kbt. 70.§ (2) bekezdése értelmében figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja a 

„Budakalász, 16 tantermes iskola építése” címen kiírt közbeszerzési eljárást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Budakalász, 16 tantermes iskola építése” 

tárgyú közbeszerzési eljárást újból indítsa meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2018. november 19. 

 

Rogán László  

polgármester 

 

 


