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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2019. (III. 28.) határozatával
döntött a Turisztikai attrakciók TOP-l.2.l-15-BSI-2016-00007 kivitelezési közbeszerzési
eljárás második kiírásáról.
I.
Előzmények
Ajánlatkérő „Turisztikai attrakciók” tárgyban eljárást megindító felhívást küldött meg
közvetlenül öt ajánlattevönek 2019. március 29. napján.
Az ajánlattételi határidő lejártáig. azaz 20W. április 9. napján 14.00 óráig mindkét részre 2-2.
Összesen 4 db ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlattevő neve:
MEDIMUSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba Lázár Utca 5.7. ajtó
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): 0
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0— 0,45%): 0,1 0,4,
Osszesen nettó ajánlati ár: 141 583 700 Ft
Rész neve: Elővízcsatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0 0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 6 763 754 Ft
—
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Ajánlattevó neve:
“HARTMANN” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 5600 BéLscsha Berúnvi Út 73
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többietjótállás idötartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (O 0,45%): O
Osszesen nettó ajánlati ár: 157 894 758 Ft
Rész neve: Elövízcsatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0— 0,45%): O
Osszesen nettó ajánlati ár: 7 124 919 Ft
—

Ajánlatkérő 2W 9. április 17. napján hiánvpótlási felhívást küldött ki a mindkettö ajánlattevő
részére. A hiánypótlási határidöig 2019. április 25-én 11.00 óráig a hiánypótlásra felhívott
ajánlattevők benyújtották hiánvpótlásukat.
Ajánlatkérő ezt követően elvégezte az ajánlatok értékelését és megvizsgálta ajánlattevők
ajánlatát, ellenőrizte a kizáró okokat. A felhívásban ajánlatkérő a Kbt. 1 15. (2) bek. alapján
nem irt elö alkalmassági követelményt, igy az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.
Ajánlattevök ajánlatai hiánypótlás teljesítését követően érvényesek mindkettő rész
tekintetében, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, valamint a jogszabályokban
előírt feltételeknek. A bíráló bizottság a Kbt. 69.* (1) bek. alapján megállapította, hogy az
ajánlatok megfelelnek a jogszabályban és a felhívásban előírt formai. tartalmi
követelményeknek
A Bíráló Bizottság elnőkénekjavaslatára a bizottság tagjai az ajánlatok Kbt. 69. (1 )-(2) bek.
szerinti vizsgálatát követően elvégezték az érvényes ajánlatok bírálati szempontok szerinti
értékelését.
II.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye
-

-

1. Ajánlattevők kizárásával, az ajánlatok én’énytelenségével kapcsolatos javaslatok:
Nincs olyan ajánlattevő, amelyet ki kellene zárni, Vagy amelynek ajánlatát
érvénytelennek kellene nyilvánítani.

2. Bíráló Bizottság egyetértően az alábbi ajánlatokat minősítette érvényesnek a lenti
indokok alapján:

Aj ánlattevő neve:
MEDINIUSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba Lázár Utca 5.7. ajtó
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 141 583 700 Ft
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Rész neve: Élővizesatorna turisztikai attrakciók (2)
Tőbbletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): 0
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 6 763 754 Ft
9

Ajánlattevő neve:
“HARTMANN” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba Berényi Ut 73
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többietjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0— 0.45%): O
Osszesen nettó ajánlati ár: 157 894 758 Ft
Rész neve: Élővízesatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0,45%): O
Osszesen nettó ajánlati ár: 7 124 919 Ft
Ajánlattevők ajánlata érvényes. velük szemben kizáró ok nem áll fenn. ajánlatuk mcgfelel az
eljárást megindító felhívúsban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, valamint a
ogszabálvokban előírt feltételeknek.
3. Ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempontrendszere szerint
Az ajánlatok értékelését a 2019. április 29-i bíráló bizottsági jegyzőkönyv és bírálati lapok is
tartalmazzák, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérö az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány édékelési szempontja szerint értékeli {Kbt.
76. (2) bekezdés c) pontja].
Ajánlatkérő csak a Fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az eljárást megindító
felhívásban részletezeuek szerint.
1. RÉS1:
rtékelési szempont:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban
2. Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap)
3. Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0
0,45%)
2.RÉs1:
Értékelési szempont:
I. Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban
2. Tőbbietjótáhás időtartama hónapban (0-24 hónap)
3. Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0
0,45%)
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Az értékelés módszere:
Valamennyi rész esetében:
Az ajánlatok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. amely
valamennyi rész-szempont esetében azonos.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a kőzheszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlanevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló.
a Közbeszerzési Ertesítő 2016. évi 147. számában. 2016. december 21. napján megjelent
útmutatója (a továbbiakban: Utmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti Fordított
arányosításra kerül sor (P = A legjobb / A vizsgált X (P max P mm) + P min képlet alapján).
—

A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató I. sz. melléklet A I. bb) pontja szerinti
egyenes arányositásra kerűl sor (P = A vizsgált / A legjobb X (P max P mm) + P min képlet
alapján). A minimum jótállási időtartam 36 hónap. A Felolvasólapon azt kell megadni egész
hónapokban, hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. I la nem kíván
többlet jótállást vállalni. akkor „0” megajánlúst kell tenni. A Kbt. 77. * (1) bekezdése alapján
ajánlatkérő a 24 hónapos többlet megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlósokra egyaránt
az értékelési ponthatár Felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során
abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe. amennyiben az ajánlat
annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő csak egész hónapban tett megajánlást
fogad cl. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen
—

A késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke esetében az Utmutató 1. sz.
melléklet A I. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor (P = A vizsgált / A legjobb
X (P max P mm) + P min képlet alapján). A minimum késedelmi kötbér mértéke naponta a
nettó vállalkozói díj minimum 0,05 %-nak megfelelő összeg. A felolvasólapon azt kell
megadni kettő tizedes pontossággal, hogy ehhez képest mennyi többlet késedelmi kötbért vállal
az ajánlattevő. Ma nem kíván többlet késedelmi kötbért vállalni, akkor „0” megajánlást kell
tenni. A Kbt. 77. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 0,45 %-os értékű többlet megajánlásra
és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást
helyettesíti a képletbe. amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Ajánlatkérő csak a kettő tizedes jegy pontossággal tett megajánlást fogad cl. Az ettől eltérő
ajánlat érvénytelen (kivéve. ha ..0’ megajánlást tesz az ajánlattevő. azaz nem kíván többletet
vállalni).
—

Az Igy kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorzásra kerülnek és ezek a
súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra.
Az Igy kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét.A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő
ajánlattevő lesz.
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A Medirnűszer Kfl. ajánlattevő ajánlata kapta a mindkét rész tekintetében a legmagasabb
pontszámot. erre tekintene! ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb érvényes ajánlat.

4. Döntési javaslat

az eljárás eredményéről;

Tárgyi eljárás feltételes közbeszerzési eljárás. igy a szerződés megkötését követöen annak
hatályba lépése az előzetesen meghatározott lltétel bekövetkeztével lehetséges.

A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban a nyertes ajánlattevő az alábbi részek tekintetében:
Ajánlaltevő neve:
MEDINIÚSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhe)ye: 5600 Békéscsaba Lázár Utca 5.7. ajtó

D

Előterjesztés Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 16-i soron kívüli ülésére
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Tőbbietjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): 0
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 141 583 700 Ft
Rész neve: Élővízesatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállús Időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének töhbtet vállalt mértéke (0
Osszesen nettó ajánlati Úr: 6 763 754 Ft

—

0,45%): 0,1%

Indoka:
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, valamint Ajánlattevő ajánlata a megadott értékelési
szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
2. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárást mindkét rész
tekintetében nyilvánítsa eredményessé arra tekintettel, hogy nem áll fenn jogszabályban
meghatározott egyik eredménytelenségi ok sem.
határozati javaslat:
1.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a „Turisztikai attrakciók” tárgyú uniós értékhatár
alatti eljárásrcndben indított Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásban
az alábbi eljárást lezáró döntéseket hozza meg:
A nyertes ajánlattevő:
MEDIMUSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba Lázár Utca 5.7. ajtó
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0
Osszesen nettó ajánlati ár: 141 583 700 Ft

—

0,45%): 0,1%

Rész neve: Élővízcsatorna turisztikai attrakciók (2)
Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 6 763 751 Ft
2.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága felhatalmazza Mucsi András elnököt, hogy az 1. sz.
melléklet szerinti eljárást lezáró döntést aláírja.
I latáridő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2019. május 15.
Mucsi András s.k.
bizottsági elnök

Ó
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1. sz. melléklet
Eljárást lezáró döntés

Békés Város Önkormányzata. mint ajánlatkérő által „Turisztikai attrakciók” tárgyú uniós
értékhatár alatti eljárásrendben indított Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás
keretében
1.Ájánlattevők kizárásával, az ajánlatok énénytelenségével kapcsolatos döntések:
Kizárúsra. érvénytelenségre vonatkozóan nem született döntés.
2. Az alábbi ajánlatokat minősitem érvényesnek a lenti indokok alapján:

MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba Lázár Utca 5.7. ajtó
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többietjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0.45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 141 583 700 Ft
Rész neve: Élövízcsatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0— 0,45%): 0.1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 6 763 754 Ft
9

Ajánlattevö neve:
“HARTMÁNN” Epitőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 5500 Békéscsaba Berényi Út 73
Rész neve: Dün(k turisztikai attrakciók t I
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0
Osszesen nettó ajánlati ár: 157 894 758 Ft

—

0,45%): O

Rész neve: Élővízcsatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállús időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0— 0.45%): O
Osszesen nettó ajánlati ár: 7 124 919 Ft
Ajánlattevök ajánlatai érvényesek hiánvpótlást követően valamennyi rész tekintetében.
velük szemben kizáró ok nem áll fenn. ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhivásban
és az ajánlattételi dokumentúcióban foglaltaknak, valamint a jogszabályokban előírt
fel tétel eknek.
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3. Ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempontrendszere szerint
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb úr-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli
[Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja].
Ajánlatkérő csak a fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az eljárást
megindító felhívásban részletezettek szerint.
1. RÉSZ:
Értékelési szempont:
I. Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban
2. Többleótállás időtartama hónapban (0-24 hónap)
3. Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0
0.45%)
2.

Súlyszám:
70
20
10

—

I

RÉSZ:

Ertékelési szempont:
L Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban
2. Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap)
3. Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0
0,45%)

—

Súlyszám:
70
20
10

Az értékelés módszere valamennyi rész esetében:
Az ajánlatok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont, amely
valamennyi rész-szempont esetében azonos.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról
szóló. a Közbeszerzési Ertesítö 2016. évi 147. számában. 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója (a továbbiakban: Utmutató) I. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti
fordított arányositásra kerül sor (P = A legjobb / A vizsgált X (P max P mm) + P min
képlet alapján).
—

A többlet jótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A I. bb) pontja szerinti
egyenes arányosításra kerül sor (P = A vizsgált / A legjobb X (P max P mm) + P min
képlet alapján). A minimum jótállási időtartam 36 hónap. A felolvasólapon azt kell
megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az
ajánlattevő. I La nem kíván többlet jótállást vállalni. akkor ..W meajánlást kell tenni. A
Kbt. 77. (1) bekezdése alapján ajánlatkérö a 24 hónapos többlet megajánlásra és az annál
kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást
helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Ajúnlatkérő csak egész hónapban tett megajánlást Fogad el. Az ettől eltérő ajánlat
érvénytelen
—

A késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke esetében az Útmutató I. sz.
melléklet A I. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor (P = A vizsgált / A legjobb
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max P mm) + P min képlet alapján). A minimum késedelmi kötbér mértéke naponta
a nettó vállalkozói díj minimum 0,05 %-nak megfelelő összeg. A Felolvasólapon azt kell
megadni kettő tizedes pontossággal, hogy ehhez képest mennyi többlet késedelmi kötbért
vállal az ajánlattevő. ha nem kíván többlet késedelmi kötbért vállalni. akkor ..O”
megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 0.45 %-os értékű
többlet megajánlúsra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési
ponthatúr Felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a bírálat során abban az
esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe. amennyiben az ajánlat annál
előnyösebb megajánlást tartalmaz. Ajánlatkérő csak a kettő tizedes jegy pontossággal tett
megajánlúst Fogad cl. Az ettől eltérő ajánlat érvénytelen (kivéve. ha .‚W megajánlást tesz
az ajánlattevő. azaz nem kíván többletet vállalni).

X (P

—

Az igy kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorzásra kerülnek és ezek a
súlyozott pontszámok kerülnek összeadásnt.
Az így kapott eredmény adja az aján)at pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket
elérő ajúnlattevő lesz.
I rész
Medimiiszer IK fi.

A
részszempontok
Az értékelés
részszempontjai (adott
súlyszámai
esetben atszempontjai (adott esetben
Is)
alszempontok
súlyszámai Is)

‚Jiartmann” Kű.

Ertekelesi
pontsiui

Ertekelési
pontszam es
sulyszani
szorzata

Ertékelési
pontszám

Ertékelési
pontszám és
siilyszárn
szorzata

L Egyösszegü nettó
ajánlati ár Ft-bari

70

10

700

8,97

627,9

Többietjótátlás
2.
időtartama hónapban

20

10

O

O

O

3. Késedelmi kötbér
napi értékének többlet

40

10

400

O

0

vállalt méhéke
A súlyszámmal szorzott énékelési
pontszámok összegei ajánlattevönként:

800

627.9

Mediiuüs,er Kit

‚.Hartmann” Kft.

2.rész

A
részszempontok
Az értékelés
részszempontjai (adott
súlyszámai
esetben alszempontjai (adott esetben az
is)
alszempontok
súlyszámai Is)

Ertekelcsi
pontszam

Ertékelési
ponszani és
5(113 szám
szorzata

Ertékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszáni
szorzata

.

I. Egyösszegű nettó
ajánlati ár Ft-ban

70

10

700

9,49

661,3

Többletjótállás
2.
időtartama hónapban

20

10

O

O

O
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3. Késedelmi kötbér
napi értékének többlet
10
vállalt mértéke
A súlyszarnmal szorzott ériékelési
pontszámok üsszegei ajánlaltevönként:

10

f

-________________________________________

100

O

O

800

663,3

A Mediműszer KFt. ajánlattevő ajánlata kapta a mindkét rész tekintetében a legmagasabb
pontszámot. erre tekintettel ajánlattevö ajánlata a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
4. Döntés az eljárás eredményéről:
Megállapítom. hogvjelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve:
MEDIMUSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5600 Békéscsaba Lázár Utca 5.7. ajtó
Rész neve: Dánfok turisztikai attrakciók (1)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0—0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 141 583 700 Ft
Rész neve: Élővízesatorna turisztikai attrakciók (2)
Többletjótállás időtartama hónapban (0-24 hónap): O
Késedelmi kötbér napi értékének többlet vállalt mértéke (0— 0,45%): 0,1%
Osszesen nettó ajánlati ár: 6 763 754 Ft
Indoka:
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, valamint Ajánlattevő ajánlata mindkét rész esetében a
megadott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
2. Jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítom mindkét rész esetében, arra
tekintettel. hogy nem áll fenn egyéb eredményielenségi ok sem, továbbá a megajánlott
ajánlati árak a szerződéskötéshez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét egyik rész
esetében sem haladják meg (azaz plusz fedezet bevonása nem szükséges).

Békés, 2019. május

Muesi András
a bizottság elnöke
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