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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 376/2018. (IX. 06.) számú határozatában
döntött a TOP-3.2. I -16-BS 1-2017-00019 kódszárnú, „Békés, épületenergetikai beruházások 2.
ütem” megnevezésű pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás
meginditásáról.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint
javasolja a közbenső döntést meghozni:

Közbenső döntésről tartott ülés helye, ideje:

Helye: Békési Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó terme

Ideje: 2019. május 14.

Bírálóbizoüság tagjai: —

_____ ______________________________

Név Szakértelem_______________________________
Gál András (bírálóbizottsági elnök) - közbeszerzés tárgya szerinti
Kovács Szilvia (bírálóbizottsági tag) - pénzügyi

Dr. Tanai Judit (bírálóbizottsági tag) - jogi

. . . .. - közbeszerzési (fldelős akkreditáltdr. Palotai Peter (biralobtzottsaw tau. elnok) .. ..

kozbeszerzesi szaktanacsado)
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L A közbeszerzési eljárás adatai

I. Az ajánlatkérö neve. címe:
Békés Város Onkormányzata - 5630 Békés, Petőfi utca 2.

2. Az ajánlatkérő képviseletében eljáró szerv:
Justitia Tanácsadó Kft. - 1138 Budapest, Manna sétány 1. UI 31B

3. A közbeszenzés tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: „Épületenergetikai korszerűsítés —2. ütem” — Építési beruházás

1. rész esetében: 5 db épüteten 3-3 kW. 2 db épületen 5-5 kW. Összesen 25 kW napelemes
rendszer telepítése

2.— 10. rész esetében: összesen: 18.63 m2 akadálvmentesítés, 2497.6 m2 oldallhli höszigetelés.
2908.2 m2 fdént tetöszigetelés. 226 db nvílászáró csere. 4 db 120 I-es, I db 200 1-es
forróvíztároló. 8 db 24 kW-os, 1 db 35 kW-os kazán beépítése, 56 db radiátor

1. rész: Napelemek telepítése
5 db épületen 3-3 kW, 2 db épületen 5-5 kW, összesen 25 kM! napelernes rendszer
telep ítése

2. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
258 rn2 oldalfali höszigetelés. 359 m2 födém. tető szigetelés, 24 db nyilászáró csere,
120 1-es forróvíztároló, 24 kW kazán beépítése

3. rész: Hőszigetelés, nyílászáróesere, fűtéskorszerűsítés
4,5 m2 akadálymentesítés. 399 rn2 oldalfali hőszigetelés. 496,2 rn2 f’ödérn,
tetőszigetelés, 35 db nyílászáró csere. 120 l-es forróvíztároló. 35 kW kazán beépitése

4. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsités
642.6 m2 oldalfhli höszigetelés. 476.3 m2 (ödém. tetöszigetelés. 44db nyílászáró csere.
200 l-es fotTóviztárotó, 24 kW kazán beépítése, 32 db radiátor

5. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
5,5 m2 akadálvmentesítés. 272,9 m2 oldalÍ’ali hőszigetelés, 323,6 m2 födém,
tetőszigetelés, 26 db nyílászáró csere. 120 l-es foróvíztároló, 24kW kazán beépítése

6. rész: Hőszigetelés, nvílászáróesere, fűtéskorszerűsités
245 m2 oldatthli hőszigetelés. 307 m2 födém. tetőszigetelés. 21 db nyilászáró csere. 24
kW kazán beépitése

7. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerüsités
4.18 m2 akadálymentesítés. 159 rn2 oldalfali hőszigetelés, 119,6 m2 födém,
letőszigetelés. 18 db nyílászáró csere. 120 l-es forróvíztároló, 24 kW kazán beépítése

8. rész: Hőszigetelés, nyílászáróesere, fűtéskorszerűsítés
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4.45 m2 akadálymentesítés. 250 m2 oldalfali höszigetelés. 266 m2 föcIém.
tetőszigetelés. 19 db nvílászáró csere. 24 kW kazán heépitése. I db radiátor

9. rész: Hőszigetelés, nvíiászárócsere, fűtéskorszerüsítés
130 m2 oldalfali hőszigetelés, 350,3 m2 födém. tető szigetelés. 16db nyílászáró csere,
24 kW kazán beépítése

10. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
141.1 m2 oldallhli hőszigetelés. 210,2 m2 födém. tető szigetelés. 23 db nyilászáró
csere, 24 kW kazán beépítése, 13 db radiátor

A 32l!20l5. (X.30.) Kornt rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérö felhívja a ligvelmet. hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú. eredetű,
típusú dologra, eljárúsra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és megnevezés mellett a „Vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet. hogy. egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kelt.

A további részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása
tartalmazza.

CPV-kód:

Fő tárgy: 45000000-7 (Építési munkák)

4. Becsült érték, fedezet: A közbeszerzés becsült értéke: Összesen nettó 150 367 290,-Ft

I. rész becsült értéke: összesen: nettó 11 248 875,- Ft
2. rész becsült értéke: összesen: nettó 12 088 812,- Ft
3. rész becsült értéke: összesen: nettó 25 739 064,- Ft
4. rész becsült értéke: összesen: nettó 24 734 576,- Ft
5. rész becsült értéke: összesen: nettó 15 168 704,- Ft
6. rész becsült értéke: összesen: nettó 11 962 589,- Ft
7. vész becsült értéke: összesen: nettó 12556818,-Ft
8. rész becsült értéke: összesen: nettó 13 615 994.- Ft
9. rész becsült értéke: összesen: nettó 11 096 976,- Ft
10. rész becsült értéke: összesen: nettó 12454 882,- Ft

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: összesen nettó 150 367 290,-Ft + ÁFA, azaz
bruttó 190 966 458,-Ft

I. rész becsült értéke: nettó 11 248 875.- Ft 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 14286071.-
Ft

2. rész becsült értéke: nettó 12088 812,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó IS 352 791,-
Ft
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3. rész becsült értéke: nettó 25739064,- Ft — 27% ÁFA. azaz ősszesen bruttó 3230761 I.
Ft

4. rész becsült értéke: nettó 24734 576- Ft 27% ÁFA. azaz összesen bruttó 31 412911-
Ft

5. rész becsült értéke: nettó 15 168 704,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 19 264 254.-
Ft

6. vész becsült értéke: nettó 11 962 589,- Ft + 27% ÁFA. azaz összesen bruttó 15 192 488.-
Ft

7. rész becsült értéke: nettó 12556 81$,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 15947 159,-
Ft

8. rész becsült értéke: nettó 13 615 994,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 17292312,-
Ft

9. rész becsült értéke: nettó 11 096 976,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 14093 160,-
Ft

10. rész becsült értéke: nettó 12 454 882,- Ft + 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 15 817 700,-
Ft

5. Hivatkozás az eljárást meEindító felhívásra:

A 2019. március 07. napján megküldésre került összefoglaló tájékoztatás folytán a tárgyi
eljárást megindító ajánlattételi felhívás az EKR rendszerben 2019. március 20. napján került
megküldésre a Gazdasági Szereplök részére.

II. Emlékeztető:

A tárgyi közbeszerzési eljárás során 2019. március 29. napján érkezett kiegészítő
tájékoztatáskérés, melyre Ajánlatkérő válaszát 2019. március 29. napján küldte meg az EKR
felületen minden érdeklődését benyújtó gazdasági szereplő részére.

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db
gazdasági szereplő jelezte érdeklödését. melyből 3 gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által
felkérni kívánt gazdasági szereplő volt.

Az ánlatok benyújtására az ajánlattéteh határidöig 2019. április 5. napján 10:00 óráig volt
lehetősége ajánlattevőknek, mely ajánlattételi határidőig 25 darab ajánlat érkezett be; valamint
I db ajánlat az ajánlattételi határidőn túl érkezett be. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő
lejártát követö kettő óra múlva kerültek felbontásra az EKR rendszerben a 424/2017. (Xll.19.)
Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének megfelelően. Az ajánlattételi határidő lejártáig
benyújtásra került ajánlatokat a bontási jkv tartalmazza.
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ill. Értékelés és bírálat

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. (5) bekezdésben foglalt lehetőséget. amelyet az ajánlad
felhívás V.3.) pont 14. alpontjában irt elő és az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok bírálata
előtt végezte cl az ajánlatok értékelését.

Az értékelés eredményét a következő táblázatok tartalmazzák:

I. rész: Napelem

1. rész: Napelemek
Békés-VIII l{ft. Proszerv Kft.telepítése

Értékelés Részszemp
Értéke Értékelési Értékel Értékelési

ési pontszám éslési pontszám ésrészszempo ontok Ajánlat Ajánlat
ntjai súlyszámai pouitsz súlyszám pontszá súlyszám

áru szorzata m szorzata

Nettó
ajánlatiár 12938 1382562070 10,00 700.00 9.36 655.10(HUF- 860Ft Ft

egész forint)

36 hónapos
jótálláson

felül vállalt
többletjótáfl

ás ideje
(egész 10 36+0 0,00 0,00 36+0 0,00 0,00
hónap;

minimum O
hónap;

maximum
24 hónap)

A
szakembern
ek a felhívás
111.1.3) M12.

meghat.
szakmai 10 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00

tapasztalato
nfelüli
többlet

tapasztalata

H!xitelezés

_______ __________
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területén
(egész

hónap;min

0 hónap -

max 24
hónap;
előny a
több)

Hátrányos
helyzetű

munkaválla
ló bevonása

D nem 000 000 nem 0.00 0.00a
kivitelezésb

C

(Igen/Nem)

Környezetv
édelmi

vállalások
teljesítése 5 3 6,00 30,00 3 6,00 30,00
(0-5 db)
(Igen!
Nem)

830,00 785,10

2. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

2. rész:
Hőszigetelés,

Békés-ViII Kft. Proszerv Kft. Pritamin Trend Kft.
nvilasza rocs ere,

fűtéskorszerüsítés

‚ Értékel Értékel
‚ Ertekeles

Reszsz . esi esiErteke i Erteke
Ertekeles cm- . . . pontsza Ertekeles pontsza

‚ ., lesi pontszam .. i lesi .. . I
reszszem ponto Ajanlat Ajanlat m es Ajanlat i iii es

‚ . pontsz es pontsz
pontjai k sulv- sulvsza pontszam sulvsza

. . ani sulvszam ar»szamai ill m
szorzata

szorzata szorzata
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Nettó
ajánlati

1387’ 15045 21951ár(HUF 70
244 Ft

10,00 700.00
888 Ft

9,22 645.40
71 Ft

6.32 442,36
- egesz
forint)

36
hónapos
jótálláso
n felül
vállalt

tö bbletj ó
tállás
ideje

10 36+0 0,00 0,00 36+0 0,00 0,00 36+24 10,00 100,00(egesz
hónap;
minimu

mO
hónap;
rnaximu

m 24
hónap)

A
szake mb
ernek a
felhívás
111.1.3)

NU2.
meghat.
szakmai
tapasztal

aton
felüli

többlet 10 24 10.00 100.00 24 10,00 100.00 24 10.00 100,00.
tapasztal

ata
kivitelezé

S

területén
(egész

hónap;mi
nO

hónap -

max 24
hónap;

______ _________ ______ _________ _________ _______ ________ _________
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előny’ a
több)

I Hátrányo
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3. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fütéskorszerűsítés

3. rész Höszigetelés,
nyílászárócsere, Békés-ViIi Kft. Proszerv KfL

fű tésko rszerűs ítés

Értékelés Részszernp
Értéke Értékelési Értékel Értékelési

ési pontszám éslési pontszám ésrészsz empo ontok Ajánlat Ajánlat
ntjai súlyszámai

pontsz súiyszám pontszá súlyszám
ám szorzata Ui szorzata

Nettó
ajánlati ár 31 171 008

70 9.07 634,90 28 278 727 Ft 10,00 700.00(HUF- Ft
egész forint)

S

helyzetű
mu n kavá

Ilaló
bevonása

a
kivitelezé

sbe
(Igen/Ne

m)

5 nem 0,00 0.00 nem 0,00 0,00 igen 10,00 50,00

Körnveze
[védelmi
vállaláso

L
5 3 6,00 30,00 3 6,00 30,00 4 8,00 40,00,teljesítése

(0-5 db)
(Igen!
Nem)

830,00 775,40 592,36

Q
O
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36 hónapos
jótálláson

felül vállalt
többletj ótáll

ás ideje
(egész 36+0 0.00 0,00 36+0 0.00 0,00
hónap;

minimum O
hónap;

maximum
24 hónap)

A
szakembern
ek a felhívás
111.1.3) 11/2.

meghat.
szakmai

tapasztalato
n felüli
többlet

tapasztalata 10 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00
kivitelezés
területén

(egész
hónap;min

O hónap -

max 24
hónap;
előny a
több)

Hátrányos I I

helyzetű
munkaválla
ló bevonása

5 nem 0,00 0,00 nem 0,00 0,00

kivitelezésb
C

(Igen/Nem)

Környezeti’
I

édelmi
vállalások 6,00 30,00 3 6.00 30,00

teljesítése
(0-5 db)
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(Igen!
Nem)

764,90 830,00

4. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerüsítés
4. rész Hőszigetelés,

nyílászárócsere, Békés-Viii Kft. Proszerv Kft.
fűtéskorszerősíté

S

. Értéke Értékelési Értékel ÉrtékelésiErtekeles Reszszemp . . .

‚ lesi pontszani es est pontszam esreszszempo ontok Ajanlat Ajanlat
. . . pontsz sulvszam pontsza sulvszamntjai sulvszamai

. am szorzata m szorzata

Nettó
ajánlati ár

70
28 557 881

10.00 700.00 28 991 945 Ft 9.85 689.52
(HLF- Ft

egész forint)

36 hónapos

j ótá Iláson
felül vállalt
többletjótáll

ás ideje
(egész 10 36+0 0,00 0,00 36+0 0,00 0,00
hónap;

minimum 0
hónap;

maximum
E

24 hónap)

A
sz akembern
ek a felhívás
111.1.3) M!2.

nieghat. 10 24 10.00 l0000 24 10,00 100.00

szakmai
tapasztalato

n felüli
többlet

____________ _______ ____________ _____________ ________ __________
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tapasztalata
kivitelezés
területén

(egész
hónap; min

O hónap -

max 24
hónap;
előny a
több)

Hátrányos
helyzetű

munkaválla
ló bevonása

) nem 0.00 0.00 nem 0,00 0.00a
kivitelezésb

C

(Igen/Nem)

Környezetv
édelmi

váflalások
teljesítése S 3 6,00 30,00 3 6,00 30.00
(0-5 db)
(Igen!
Nem)

830,00 819,52

5. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

5. rész:
Hőszigetelés,

Békés-ViII Kft. Proszerv Kft. Pritamin Trend Kft.nyílászárócsere,
fűtéskorszerűs ítés

Részsz
I Értékelés

Ertékel Értékel

Értékelés cm-
Értéke i Értéke

részszern ponto Ajánlat
lési pontszám lési

pontszá Értékelés pontszá
Ajánlat m és Ajánlat i m és

pontjai k súly-
pontsz és pontsz

számai
ám súlyszám ám

súlyszá pontszám súlyszá
mszorzata

m
szorzata

___________ ___________ ________

— szorzata
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Nettó
ajánlati

18638 17443 ‘1’74ár(HUF 70
115 Ft

9,36 655.20
129 Ft

10,00 700,00 8.20 573.94
-egesz
forint)

36
hónapos
ótálláso
n felül
vállalt

többletj ó
tállás
ideje

10 36+0 0,00 0,00 36+0 0,00 0,00 36+24 10,00 100,00(egesz
hónap;
rninimu

mO
hónap;

maximu
m 24

hónap)

A
szake nib
ernek a
felhívás
111.1.3)

M/2.
meghat.
szakmai
tapasztal

aton
felüli

többlet 10 24 10100 100,00 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00.

tapasztal
ata

kivitelezé
S

területén
(egész

hónap;mi
nO

hónap -

max 24
hónap;

______ _________ ______ _________

12



Előterjeszlés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ugyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május IM soron kiv üli ülésére

előny a
több)

H átráno
5

helyzetű
mun kavá

ilaló
bevonása nem 0100 0,00 nem 0,00 0,00 igen 10,00 50,00

a
kivitelezé

sbe
(Igen/Ne

m)

Környeze
tvédelmi
vállaláso

k
3 6,00 30,00 3 6,00 30,00 4 8,00 40,00,teij es itese

(0-5 db)
(Igen!
Nem)

785,20 830.00 863,94

6. rész: Flőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

6. rész:
Hoszigeteles,

Békés-ViII Kft. Proszerv Kft. Pritamin Trend Kft.nyilasza rocs ere,
fű tésko rsze rűs ítés

. Értékel Értékel
. Ertekeles

Reszsz csi esiErteke i Erteke
Ertekeles cm- . . pontsza Ertekeles pontsza

. .. lesi pontszam .‚ lesireszszem ponto Ajanlat Ajanlat m es Ajanlat i m es
• pontsz es pontszpontjai k sulv- - sulvsza pontszam sulvsza

‚ am sulyszam amszamai m m
szorzata

szorzata szorzata

13



Előterjesztés Békés Város Önkurrnányza(i Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egószségiigyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron lűviili ülésére

Nettó
ajan a i — —

ár(HUF 70 9.24 646,80
3F2

10,00 700,00 7,18 502,54
- egesz
forint)

36
hónapos
jótálláso
n felül
vállalt

többletj ó
tállás
ideje

10 36+0 0,00 0,00 36+0 0,00 0,00 36+24 10,00 100,00
(egesz
hónap;
minimu

ni 0
hónap;

maximu
m 24

hónap)

A
szakemb
ernek a
felhívás
111.1.3)

M/2.
meghat.
szakmai
tapasztal

aton
felüli

többlet 10 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00,

tapasztal
ata

kivitelezé
S

területén
(egész

hónap;mi
nO

hónap -

max 24
hónap;

______ _________ _______ _________ ____

‚4



Előlerjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

előny a
több)

Hátrányo
S

helyzetű
munkavá

lialó
bevonása

a
kivitelezé

sbe
(Igen/Ne

ni)

5 nem 0,00 0,00 nem 0,00 0,00 igen 10,00 50,00

Körnv eze
tvédelmi
vállaláso

k
3 6.00 3000 3 6.00 30.00 4 8,00 40,00.teljesitese

(0-5 db)
(Igen!
Nem)

776,80 830,00 792,54

7. rész: J-Iőszigetclés, nyílászáróesere, fűtéskorszerűsítés

7. rész:
[lőszigetelés, ‚

..

‚ Bekes-% ill Kft. Proszerv Kft. Pritamrn Trend Kft.nyi lasza rocsere,
fűtéskorszerűsítés

Értékel Értékel
‚ Ertekeles .Reszsz . csi esi• Erteke i Erteke -Ertekeles cm- . pontsza Ertekeles pontsza

. .. lesi pontszam .. lesi ‚reszszem ponto Áanlat Aianlat m es Aianlat i ni es
. . . pontsz es pontsz ‚pontjai k sulv- ‚ sulvsza pontszam sulysza

. . am sulyszam am
szamai 11) ill

szorzata
szorzata szorzata

IS



[löterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi ős Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

Nettó

‘(HUF 70 8.88 621k0 10,00 700,00
178

8,35 584,81
- egesz
forint)

36
hónapos
jótálláso
n felül
vállalt

többietjó
tállás

ideic
10 36+0 0,00 0.00 36+0 0,00 0,00 36+24 10,00 100,00(egesz

hónap;
rninimu

mO
hónap;
rnaximu

m 24
hónap)

A
szakemb
ernek a
felhívás
111.1.3)

M/2.
meghat.
szakmai
tapasztal

aton
felüli

többlet 10 24 10.00 100.00 24 10.00 100.00 24 10,00 100.00.

tapasztal
ata

kivitelező
S

területén

(egész
hónap;mi

nO
hónap -

max 24
hónap;

______ _________ ______ _________ ____

6



Előterjesztés Békés Város Onkorniányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

előny a
több)

Hátrányo
S

helyzeíű
niunkavá

Ilaló
bevonása nem 0,00 0,00 nem 0,00 0,00 igen 0,00 50.00

a
kivitelezé

sbe
(Igen/Ne

ni)

Körnveze
tvédelmi
vállaláso

k
teljesítése

3 6,00 30,00 3 6,00 30,00 4 8,00 40.00,

(0-5 db)
(Igen!
Nem)

751,60 830,00 874.81

8. rész: Rőszigetelés, nyilászárúcsere, fütéskorszerüsités
8. rész Hőszigetelés,

nyilászárócsere, Békés-ViII Kft. Proszerv Kft.
fűtés korszerűs íté

S

Értéke Értékelési Értékel Értékelési
Értékelés Részszemp

lési pontszám és ési pontszám és
részszempo ontok Ajánlat Ajánlat

pontsz súlyszám pontszá súlyszám
ntjai súlyszámai

ám szorzata ill szorzata

Nettó
ajánlati ár

70
15 626 885

10,00 700,00 16 881 663 Ft 9,26 647,97
(HUF- Ft

egész forint)

17



Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

36 hónapos
jótálláson

felul vallalt
többlet jótáll

ás ideje
(egész 10 36+0 0,00 0,00 36+0 0.00 0,00
hónap;

minimum O
hónap;

niaximum
24 hónap)

A
szake mbern
ek a felhívás
111.1.3) M/2.

meghat.
szakmai

tapasztalato
n felüli
többlet

tapasztalata 10 24 10,00 100.00 24 10,00 100,00
kivitelezés
területén

(egész
hónap; min

O hónap -

max 24
hónap;
előny a
több)

Hátrányos

helyzetű
munkaválla
ló bevonása

5 nem 0,00 0,00 nem 0,00 0,00
a

kivitelezésb
C

(Igen/Nem)

Környezetv
édelmi

vállalások 5 3 6,00 30,00 3 6,00 30,00

teljesítése
(0-5 db)

Is



36
hónapos

j Ó tállás O

n felül
vállalt

többietjó
táliás
ideje

(cgész
hónap;
mininiu

mO
hónap;

jximu

Előterjesztés Békés Város Önkorniányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

9. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

(Igen!
Nem)

830,00 777,97

9. rész:
Hőszigetelés,

Békés-Viii Kft. Proszerv Kft. Pritamin Trend Kft.
nyilaszarocsere,

fűtéskorszerűsités

I •

Értékel Értékel
. Ertekeles

Reszsz . es, esi
. . Erteke i Erteke .Ertekeles cm- pontsza Ertekeles pontsza

. .. lesi pontszam .. I lesi
reszszem ponto Ajanlat Aianiat m es Ajanlat i iii es

. pontsz es pontsz -

pontjai k sulv- sulvsza pontszam sulvsza
. am sulvszam am

szamai m m
szorzata

szorzata szorzata

Nettó
ajn1ati

15079 13716 17542ár (HUF 70
903 Ft

9,09 636,30
654 Ft

10,00 700,00
719 Ft

7,82 547,33
- egesz
forint)

10 36+0 0,00 0,00 36±0 0.00 0.00 36+24 10,00 100,00

I V



Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete Ugyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. rnkjus 16-i soron kívüli ülésére

m 24
hónap)

A
szakemb
ernek a
felh ivás
111.1.3)

N1/2.
meghat.
szakmai
tapasztal

aton
felüli

többlet
tapasztal 10 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00,

ata
kivitelezé

S

területén
(egész

hónap; nű
nO

hónap -

max 24
hónap;
előny a
több)

Hátrányo
S

helyzetű
munkavá

Ilaló
bevonása 5 nem 0,00 0,00 nem 0,00 0,00 igen 10,00 50,00

a
kivitelezé

sbe
(Igen/Ne

m)

20



Eiö(erjcszlés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, [akásügyi,
Egészségiigyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

766,30 830,00

10. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
10. rész

Hőszigetelés,
nyílászárócser Békés-Viii Kft. Proszerv Kft.

Q,

fűtéskorszerű
‚ sítés

. I Értéke Értékelési Értékei ÉrtékelésiErtekeles Reszszemp . .

. .. lesi pontszam es .. esi pontszani esreszszempo ontok Aianlat Ajanlat
. pontsz sulyszam . pontsza sulyszamntjai suiyszamai

am szorzata m szorzata

Nettó
ajaniatiar

70
15 275 218

9,37 655,90 14 321 486 Ft 10,00 700,00

egész forint)

36 hónapos I

jótáiláson
felül vállalt
többletj ó táll

ás ideje
(egész 10 36+0 0,00 0,00 36+0 0,00 0,00
hónap;

minimum O
hónap;

maximum
24 hónap)

837,33

Környeze
tvédelrni
vállaláso

k
teljesítése
(0-5 db)
(Igen!
Nem)

3 6,00 30,00 3 6,00 3 0,00 4 8,00 40,00,
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzala Képviselő-testülete Cgyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16—i soron kívüli ülésére

A
szakembern
ek a felhívás
111.1.3) M/2.

meghat.
szakmai

tapasztalato
n felüli
többlet

tapasztalata 10 24 10,00 100,00 24 10,00 100,00
kivitelezés
területén

(egész
hónap;miu

O hónap -

max 24

hónap;
előny a
több)

Hátrányos
helyzetű

munkaváll a

ló bevonása s nem 0,00 o.oo nem o,oo o.oo
kivitelezésb

C

(Igen/Nem)

Környezeti’
édelmi

vállalások
teljesítése S 3 6,00 30,00 3 6,00 30,00
(0-5 db)
(Igen!
Nem)

785,90 830,00

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felsö határa: alsó határa O pont,
felső határa 10 pont.

Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli:

1)



Előterjesztés Békés Város Onlwrniányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. niájus 16-i soron kívüli ülésére

I. Nettó ajánlati ár (HUF- egész Ft) -. súlyszám: 70
2. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M!2. I. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata — Súlyszárn: 10
3. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata Súlyszám: 10
4. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata — Súlyszám: O

Ezen szempontok a Kbt. 76. * (2) bekezdés e) pontja alapján kerültek megállapításra.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. * (4) bekezdését nem alkalmazza.

1. Nettó ajánlati ár (HUF — egész forint): A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat
tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított
arányosítás módszerével kap pontszámot.
A nettó ajánlati ár súlyszáma 70.

Az 1. részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás módszerével történik.

Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja:

-Pj÷P.

ahol:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.1. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1. bb)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

Ajánlatkérö az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:

=

(‚i;,
—
p

in ) + nüitI/g) r,bb

ahol
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő—testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Prnax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

3 .Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N1/2.2. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.2. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) I. sz. melléklet A. I. bb)
pontja szeri nti egyenes arányosítás módszerével történik.

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámá az alábbi képlettel számolja:

P = ‘—k —p ) +

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felsö határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Ni/2.3. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.3. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása aKőzbeszerzési
Hatóság útmutatója (KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) I. sz. melléklet Al. bb)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:

‘L. ‚

P = —P ) +

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. Azaz ajánlat a legjobb ár-érték arányú,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

Az értékelési részszempontok szerinti értékelés alapján meaáilapítható sorrend a következő:

1. rész
Békés viii Kft— 830,00 pont

2. Proszerv Kfl..—785,l0pont

2. rész

1. Békés viii KIl.. — 830,00 pont
2. Proszerv Kft. — 775,40 pont
3. Pritarnin Trend Kft — 59236 pont

3. rész

L Proszerv Kft. — 830,00 pont
2. Békés viii Kft. — 764,90 pont

4. ész

1. Békés villi Kft— 830,00 pont
2. Proszerv Kft.. —8 19,52 pont

5. rész

I. Pritarnin Trend Kfl. — 863,94
2. Proszerv Kft. — 830,00 pont

3. Békés viii tűt. — 785,20 pont

6. rész

L Proszerv Kft. — 830,00 pont

2. Prilarnin Trend KR — 792,54 pont
3. Békés viii Kft. — 776,80 pont

7. rész

1. Pritarnin Trend Kft. — 874.81
2. Proszerv KÍL — 830.00 pont

3. Békés viii Kit —751,60 pont

8. rész

I. Békés viii Kft— 830,00 pont
2. Proszerv Kit. — 777,97 pont
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére

9. rész

1. Pritamin Trend Kft. — 837,33
2. Proszerv Kft. — 830,00 pont
3. Békés viii Kft. — 766,30 pont

10. rész
I. Proszerv Kit — 830,00 pont
2. Békés viii Kit — 785,90 pont

Ezt követően Ajánlatkérö a Kbt. 81. * (5) bekezdése értelmében csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végezte cl a bírálatot.

IV. Számítási hiba javítása

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az értékelési sorrendben legkedvezőbb
ajánlattevő ajánlatát megvizsgálta, amelynek alapján, összhangban az ajániattételi felhívással
és a Kbt. 71. *-ával számítási hiba javítására felhívást küldött ki az alábbi tartalommal:

A hiánypótlás teijesítésének rendje:

A hiánypótlás megadásának határideje: 20 19.04.24. 10:00 óra volt

A hiánypótiás benyújtásának helye: www.ekr. Eov.hu

V. Számítási hiba javítása bírálata

Nem nyújtott be számítási hiba javítását: nem releváns

Nyújtott be hiánypótlást: Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa
György utca 3.)

Bírálóbizottság megállapítja, hogy az Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630
Békés, Dózsa György utca 3.) Ajánlattevő a számítási hiba javítását benyújtotta Ajánlatkérő
által kijelölt határidő lejártáig.

Vi. Hianypotlas

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az értékelési sorrendben legkedvezöbb
ajánlattevő ajánlatát megvizsgálta. amelynek alapján, összhangban az ajánlattételi felhívással
és a Kbt. 71. *-ával hiánypótlási felhívást küldött ki az alábbi tartalommal:
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1. rész:
Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Az ajánlattevő által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) Pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás ás
terrorizmus finanszírozása megeiözéséről ás mugakadályozásáról szóló 2017. dvi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 3. * 38. pont a)-b) vagy d) alpontjn szerint definiált tényleges
tulajdonosként. K.S személy állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium
által vezetett Céginlbnriációs ás Elektronikus cégei járásban közremüködő szolgálat honiapján
található tárolt cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

Kéijük, hogy hiánvpótlás keretében nvzjtsa be a javított nyilatkozatot a helyes adatokkaL

2. rész:
Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Az ajániattevö által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása meuelőzéséről ás megakadálvozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 3. * 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges
ulajdonosként. K.S személy állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium

által vezetett Céginlbrmációs ás Elektronikus cégeijárásban közremüködő szolgálat honlapján
található tárolt cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

Kéijük, hogy hiánypótlás keretében nvújtsa be ajavított nyilatkozatot a Íze/vas adatokkal.

3. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. em. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajánlattevö által benyújtott ajániatban található dokumentumok alapján megállapítható.
hogy ajánlattevö kapaeitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekintettel arra. hogy a maga/án/ott s:akwnher kapacitás! nyú/tókéin, illetve ci szerzőt/es
teljesítés éhen rés:! vevő alváUalkozóként kíván/a igém’le Venni. iv kérem, hogy ci gazdasági
szereplőt ci: EKR rendszerben ci gazdasági szereplőkre vonatkozó injönnációk megadása
során, nn;zt kapacitász iwL/tó szen’ezetké,ztjelöl/c inog. az EKR rendszerben pedig a gazdasági
szerep/ők között ;ö,gzhe;n 5zívesket(en.
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4. rész:
Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

I. Az ajánlattevő által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 3. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges
tulajdonosként. ICS személy állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium
álLal vezetett Céginformációs és Elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat honlapján
található tárolt cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

Kéijük, hogy hiám pótlás keretében ;zvz?jtsa be ajavitott nyiimkozatot a he/vas adatokkaL

5. rész:
Pritamin Trend lűt. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)

HIÁNYPÓTLÁS:

I. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az árazott költségvetést cégszerüen aláírt pdf
formátumban. (Ajánlattételi felhívás V.2) 1) és 9) pontok; Közbeszerzési dokumentumok
útmutató 11.2.9) pont)

Kéijük, hogy hiáinpótlós keretében szíveskedjen be;zvújtaizi ti kért dokninenimnot.

2. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.l pontjában meghatározott

szakmai tapaszalamál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokumentumok ‚ Illetve az eljárást megindító felhívás III. 1.3)
pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat
Nyilatkozat a Kbt. 66. * (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint

- Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztositásról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerződése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. * szerint
- Tartalomjegyzék

Kéijük, hogy hiánvpót/ás keretébe,, szíveskedjen benvú/tani a kért dokunzentumoka;.
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3. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR ürlapon - nyilatkozat

kizáró okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Kéijük, hogy hiánvpótlás keretében ;n’4jtsa be ajavított ;n’ilatkozator.

6. vész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba. Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható,
hogy ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekintettel arra, hogy ci inegajánloti szakember kapacitás! nyú/tókém. illetve ci szerződés
leljesítésében rés:! vevő alvállalkozáként kívc’mja igénybe venni. igy kérem, Izom’ ci gazdasági
szerep/át ci: EKR renJcerhen ci gazdasági szereplőkre vo,zc,tkoc) információk nzegadása
során, mm! kupac/rést nyújtó s:en’ezerkéntjclölje meg. ci: EKR rendszerben pedig ci gazdasági
szereplők közölt rögzíteni .cíveskedjen,

7. rész:
Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest. Veres Péter út 51.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az árazott költségvetést cégszerűen aláírt pdf
formátumban. (Ajánlattételi felhívás V.2) 1) és 9) pontok; Közbeszerzési dokumentumok
útmutató 11.2.9) pont)

Kétjük, hogy hiánvpótlás keretében szíveskedjen ben v4jta;n ci kézi dokimzeiztiunot.

2. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2. I pontjában meghatározott

szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát Mátámasztó dokumentumok. illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kőtelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. * (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat klelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerződése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék
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Kéijük, hogy hiá,npódás keretébe;; szíveskedje;; ben vúJrnni ci kért cioktunenn,,nokat.

3. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat
kizáró okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Ké;Jük, hogy hicin.pót/cís keretébe;; nv,j(sci be ajcsvított ;nilatlw:arot.

8. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Az ajánlattevö által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában többek között ICS. személyt nevezi meg a pénzmosás és
terrorizmus flnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) 3. 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint deflniált tényleges
tulajdonosként. K.S személy állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium
által vezetett Céginformációs és Elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat honlapján
található tárolt cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

Ké;jük, hogy Inánvpótlós keretében m’zjtsa be ajmított ni’ilatkozatot ci helyes adatokkal.

9. rész:
Pritamin Trend Kft. (I 63 Budapest, Veres Péter út 51.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Mi’2.l pontjában meghatározott

szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. *: (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. * (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. * (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerzödése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Kétjük, hogy hiánvpótl6s keretében szíveskedjen benyújtani ci kért dokwnenlwnokat.
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2. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat
kizáró okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Kéijük, hogy hiánvpótlás keretében nvi/tsa be ajai’ítoit ‘ivilaticozatot.

10. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható.
hogy ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

Tekinienel arra, hogy ci nwgajánlotí szakember kapcwüásí in’iijiokeni. ilIetie a .vzei’zőclés
teljesítésében részt vevő alválla/ko:óké,zí kívánja igénybe venni, igy képen,, hogy a gazdasági
szereplői ci: EKR rendszerben ci gazdasági szereplőkre ronatko:ó információk megadása
sorát,, mint kapacitást nyújtó szen’e:etkéntja/ölje meg, az EKR rendszerbe,, padig ((gazdasági
szereplok közölt rögzíteni szíveskedjen.

A hiánypótlás teljesítésének rendje:

A hiánypótlás megadásának határideje: 2019.05.08. 10:00 óra volt

A hiánypótlús benyújtásának helye: www.ekr.iov.Iiu

VII. Hiány pótlás bírálata

Nem nyújtott be hiánypótlást: Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.) 5., 7.,
9. részekben

Nyújtott be hiánypótlást:

- PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba. Luther utca 12. 2. cm.
220.) 3., 6., 10. részekben

- Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)
l.,2.,4.,8. részekben

Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)
Ajánlattevő a hiánypótlást nem nyújtotta be Ajánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig az 5.,
7., 9. részekben.
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Bírálóbizottság megállapítja, hogy a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600
Békéscsaba. Luther utca 12. 2. cm. 220.) Ajánlattevó a hiánvpótlást az Ajánlatkérő által kijelölt
határidő lejártáig megfelelő tartalommal megküldte, további hiánypótlásra. tényállás
tisztázására nem volt szükség a 3.. 6., 10. részekben;

Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630
Békés. Dózsa György Utca 3.) Ajánlattevő n hiánvpótlást az Ajúniatkérő áhal kijelölt határidő
lejártáig megfelelő tartalommal megküldte. további hiánypótlásra, tényállás tisztázására nem
volt szükség az l..2.,4.8. részekben.

VIII. Döntési javaslat

A Pritarnin Trend Kft. (1 63 Budapest. Veres Péter út 51.) Ajánlattevő ajánlatában lévő hiány
nem került pótlásra, és a Kbt. 71. (6) bekezdése értelmében a korábban mejetölt hiány
későbbi hiánypótlús során nem pótolható. A Kbt. tehát nem biztosít további lehetőséget az
ajánlat kolTekciójára, tekintettel erre, Bírálóbizottságjavasolja megállapítani, hogy a Pritamin
Trend Kft. (1163 BudapesL Veres Péter út 51.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.
(1) bekezdésének e) pontja alapján a tárgyi eljárás vonatkozásában az 5. 7. és 9. rész
tekintetében.

Érvénytelenség jogcíme: Kbt. 73. (1) bekezdése) pont

Indoklás 5. rész tekintetében:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.l pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokumentumok ‚ illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumok

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevök jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerződése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék
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Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon — nyilatkozat kizáró
okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 7. rész tekintetében:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Mi’2. I pontjában meghatározott
szakmai tapaszalatnál nagyobb szakmai tapasflalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát abtámnsztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító fehivús Illi .3)
pontjának pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. * (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. * (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. * (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat f’elelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerzödése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizáró
okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 9. rész tekintetében:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

- Az eljárást megindító t’elhivús 111.1.3) pontjának M2.l pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokumentumok. illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. * (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. * (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. * (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelösségbiztositásról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerzödése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatbun inlálható elektronikus EKR űrlapon — nyilatkozat kizáró
okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.
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A bírálóbizottság azt javasolja a Döntésbozónak megállapítani a tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában, hogy az értékelési részszernpontokra figyelemmel a második legjobb ár-érték
arányú ajánlatot benyújtó — azaz a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kít. (5600
Békéscsaba. Luther utca 12. 2. cm. 220.) az 5.. 7. és 9. részben; Ajánlattevö által benyújtott
ajánlatot bírálja cl.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága felhatalmazza Mucsi András elnököt, hogy az 1. sz. melléklet
szerinti közbenső döntést aláírja.

I latáridő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés. 2019. május 14.

Mucsi András s.k.
bizottsági elnök
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1. sz. melléklet
1. KÖZBENSŐ DÖNTÉS ÁJÁNLAT(OK) ÉRVÉNYTELENSÉCÉRŐL

Békés Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított

„Épületenergetikai korszerűsítés —2. ütem” tárgyú,

Kbt. 113. * szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban.

Alulírott Ügyrendi. Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. mint a Békés Város
Önkormányzata (5630 Békés. Pető[ utca 2. ) Ajánlatkérö Dőntéshozója, a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi közbenső döntést hozom az .‚Épületenergetikai korszerűsítés —2.
ütem” tárgyú, az EKR rendszerben EKR000275792019 azonosítószámon nyilvántartott, Kbt.
113. * szerinti. összefoglaló [ájékoztatással induló, nyílt közbeszerzési eljárásban.

A bírálóbizottság a Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.) Ajánlattevő
ajánlatát a tárgyi közbeszerzési eljárásban megvizsgálta és Ajánlatkérő a Kbt. 71. (1)
bekezdése szerint a tapasztalt hiányok pótlása érdekében 2019. május hónap 03. napján felhívta
a nevezett Ajánlattevőt a hiánypótlási felhívásban rögzített hiányok pótlásra az EKR
rendszeren keresztül.

A hiánypótlás benyújtásúra 2019. mákis hónap 08. napján délelőtt 10:00 óráig volt lehetőség
az EKR rendszeren keresztül. A Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)
Ajánlattevő a hiánypótlást nem nyújtotta be a kijelölt határidő lejártáig.

A Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.) Ajánlattevő ajánlatában lévő
hiány nem került pótlásra. és a Kbt. 71. (6) bekezdése értelmében a korábban megjelölt hiány
későbbi hiánypótlás során nem pótolható. A Kbt. tehát nem biztosít további lehetőséget az
ajánlat korrekciójára, tekintettel erre, megállapítom, hogy a Pritamin Trend Kft. (1163
Budapest, Veres Péter út 51.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. (1)
bekezdésének e) pontja alapján a tárgyi eljárás vonatkozásában az 5. ‚ 7. és 9. rész
tekintetében. az alábbi indokokra tekintettel:

Indoklás 5. rész tekintetében:
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.l pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokumentumok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumok

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. * (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt, 114. * (2) bekezdés szerint
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- Nyilatkozat l’elelősségbiztositásról

- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciólis) szerzödése

- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. * szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizáró
okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 7. rész tekintetében:
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Mi’2. I pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokurnentLtmok, illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M!2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. * (7) bekezdés szerint
- Elöszerzödés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. * (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősséubiztositásról
- Közös Ajánlattevök jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos

(konzorciális) szerződése
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizáró
okokról - az ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 9. rész tekintetében:
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

- Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2. I pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalatát alátámasztó dokumentumok. illetve az eljárást megindító felhívás 111.1.3)
pontjának M’2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó
dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbt. 66. * (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. * (7) bekezdés szerint
- Előszerződés (kötelezettségvállalás! tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
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- Közös Ajánlattevök Jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciális) szerződése

- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
- Tartalomjegyzék

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR űrlapon - nyilatkozat kizáró
okokról - a-e ajúnlattevő nem rögzitette a releváns kizáró okokat.

Megállapítom továbbá, hogy tekintettel arra. hogy az érékelési sorrend szerinti első helyen
álló ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Így a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az
értékelési részszernpontokra figyelemmel a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó
- azaz a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Lutber utca 12. 2. cm.
220.) az 5., 7. és 9. részben; — Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot bírálja el.

Kelt: Békés, 2019. május

Mucsi András
Bizottság elnöke
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