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Tisztelt Y ár osgazdál l kod á si és Pénzügyi Bizottsá g !

I. TényáIlás és a döntés ttta|mának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület 2015. május |4-én tarÍott ülésén a szabad pénzmaľadvány felhaszntitsárő| is hozott
döntést, mely szerint Tömo u' óvoda homlokzat - teto - nyí|ászárőkfelújítására 35.000 e Ft+ ÁFA, a rÁ-ľI-
KA ovoda tető felrijítására 5.500 e Ft* AFA, a Koszorú u. Ôvoda tető, belső homlokzat, nyí|ászárőkfelújí-
tásźraff.000 e Ft + AFA <isszeget biztosított.

A rendelkezésre álló fedezetbruttó 84.500.000 Ft, mely magában foglalja a bonyolítási, műszaki ellenőri
feladatok đijazźsźú is. Ezen feladatokat a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'|átja el, a hivatkozott osz-
szeg 3,5oÁ mértékű díjazas ellenében.
Mindezekre tekintettel a kłizbeszeľzés becsült nettó éľtéke 64.207.000 Ft.

A Városgazdálkodási és Pérzügyi Bizottság a 654lf0l5. (vI.Żf.) számuhaÍározatában döntött a közbeszer-
zésekľől sző|ő 2011. évi CVIII' törvény (Kbt.) 1f2lĘ. $ (l) bekezdésében foglalt hiľdetmény és tárgyalás
néIküli közbeszerzési eliárás lefolvtatásáról.
AzÉsz-Ker Kft. a bizottságs határozatban szereplő ajánlattételľe felkért szervezetek fe1é az eljárást indító
felhí vást és dokumen táciőt 20 1 5 . j únius 2f - én tov ábbította.
Azajáln|attételi határido:2015.július 08. |2.00 őra volt, mely határidőig három darab aján|atot nffitottak
be.

Aj ánl attevok aj ánIatainak i smerteté se :

1. Ajánlattevő neve: HUFER-BAU Kft., székhelye: 1193 Budapest, Könyvkoto uÍca22.

Nettó vállalkozői dii 81.825.950.- Fr

2. Ajánlattevő neve: Ls GROUP HUNGARY Kft., székhelye: l165 Budapest, Hunyadvár uÍca56.IIl3.

Nettó vállalkozői đii 86.875.001.- Fr

3. Aján|attevő neve: Fauna-Duó Kft., székhelye: 1155 Budapest, Rekettye u' 49.

Nettó vállalkozői dij 95.126.130,- Fr



Az Esz-Ker Kft.. az ajánlattételi határido |ejártát megelozően benýjtott ajánlatok áÍÍanu|mányozásátkövetó-
en megállapította' hogy hiánypótlás és/vagy felvilágosítás kérés elrendelésére nem volt szükség.
A Bíráló Bizottság 2015. augusńus 17-én tartott ülésén az ereďmény megállapítására vonatkoző javas|aÍai,
melyek az e|őterjesńés mellékletét képezik az a|ábbiak:

A Bírálóbizottság felhívja a Dontéshozó figyeImét ana,hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet össze-
gét a HUFER-BAU Kft. (1193 Budapest, Kcinyvkötő utca ff.) á|Íalbenyújtott a legalacsonyabb ellen-
szolgáltatást igénylő ajánlatbanigényelt nettó vállalkozőí đij meghaladja.

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylo ajánlatban igényelt nettó vállalkozői ďý 81.825.950'- Ft, a
ľendelkezésre á|Iő anyagi fedezet összege pedig nettó 64.201.000,-Ft.

l.) Egyhangúlag javasolják megállapítani, hogy a HUFER-BAU Kft. (1l93 Budapest, Könyvkötő utca
ff.) Ąán|atÍevo által benýjtott Ąán|at érvényes, vele szemben nem áIl fenn kizárő ok és ajánlattevő al-
kalmas aszerzodés teljesítéséľe. AzajtnlaÍtevő aján|atamegfelel azajźn|attéteIi felhívásban és a vonat-
koző jogszabályokban - különĺjsen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

2.) Egyhanglllag javasolják megállapítani, hogy azLS GROUP HLINGARY Kft. (1165 Budapest,
Hunyadvár utca 56. II/3.) aján|attevo által benýjtott aján|at érvényes, vele szemben nem á1l fenn kiztlrő
ok és ajánlattevo alkalmas a szerződés teljesítéséľe. Az Ąán|attevő aján|ata megfelel az aján|atIéÍeli fel-
hívásban és a vonatkoző jogszabtiyokban - külonösen a Kbt'-ben _ foglaltaknak'

3.) Eryhangulag javasolják megállapítani, hogy a Fauna-Duó Kft. (ll55 Budapest, Rekettye u.49.)
ajánlattevő által benyújtott aján|at érvényes, vele szemben nem á11 fenn kizárő ok és ajánlattevő alkal-
mas a szerződés teljesítésére' Az ajánlattevo ajźnlata megfelel az ď1án|attételi felhívásban és a vonatko-
ző jogszabáIyokban - különösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

4.) Javaso1ják megállapítani, hogy aközbeszerzési eljárás eľedménytelen, a Kbt. 76'$ (1) bekezdés c)
pontjára. (eryik ajánlattevo sem tett az ď1ánlatkérő rendelkezésére álló anyags, fedezet mértékére tekin-
tettel - megfelelo ajánlatot)

il. A beteľjesztés indoka
A közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó dontéshozatal szükséges, mely a Város-
gazdá|kodási és Pénzĺiryi Bizottság hatáskörébe utalt feladat.

ilI. Diintés célja' pénzügyi hatása

A közbeszeľzési eljárás eľedményének megállapítása oly módon, hory a lefolytatott eljárás eredménytelen,
mivel egyik ď1ánlattevó sem tett az aján|atkérő rendelkezéséľe álló anyagi fedezet mértékére tekintettel meg-
felelő ajánlatot.

A 3 önkormányzati fenntaľtású óvoda felújítási munkáinak fędezete - mely bruttó 81.542.500 Ft önkor-
mányzati saját forrás - a 1160l címen biztosított, valamint a bonyolítási, műszaki ellenőri feladatok e||átá-
sának fedezete _ mely bruÍtő f'957.500 Ft onkormányzati saját foľrás _ a 1l60l címen biztosított.

Iv. JogszabáIyikörnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárő| szó|ő 3612014 (XI.06.) önkormány-
zati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dont
kozbeszerzési ügyekben az e|1árás megindításáról, eredmény megállapításaról, beszerzési ügyekben az
eredmény megállapításáról.

Kérem az a| ábbi haÍár ozati j avas l at e l fo gadás át.

Ha.rÁRozłTI JAvASLAT

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Három óvoda felújítása Józsefvárosban vá||a|kozási szerző-
dés keretében'' tárgyi közbeszerzési eljáľásban riry dönt, hogy



1. a) a HUFER-BAU Kft. (1l93 Budapest, Könyvkötő utca ff .) aján|attevő źtltal. benyújtott ajźn|at érvényes,
vele szemben nem ál1 fenn kizttrő ok és ajánlattevo alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján|atÍevő
ajánlata megfelel az ajźnlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban - különösen a Kbt'-ben -
foglaltaknak.

b) az LS GROUP HL]NGARY Kft. (1165 Budapest, Hunyadvár utca 56. IU3.) ajánIaÍtevő által benyujtott
ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas aszerződés teljesítésére'
Az aján|attevő aján|ata megfelel az Ąán|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _ külonosen
a Kbt.-ben - foglaltaknak.

c) a Fauna-Duó Kft. (1155 Budapest, Rekettye u.49.) aján|attevő által benyujtottajánlat érvényes, vele
szemben nem áll fernkizźtő ok és ajánlattevő alkalmas a szerzőđés teljesítésére. Az ajánIattevo ajánlata
megfelel az ď1án|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabá|yokban - különösen a Kbt.-ben _ foglaltak-
nak.

Felelős: polgármester
|]etĄriĺ1i\. ?í)l { ellollsztllc 1 o

2. akózbeszerzési e\źtrás eredménýelen, a Kbt.76. $ (l) bekezdés c) pontja aIapján, mivel egyik ajánlattevő
sem tett a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot'

Felelős: polgármester
Határiđő: 20l5. augusztus l9.

A d<jntés végľehajtását végző szervezeti egység: Ész-xrn Kft.., Jegyzói Kabinet
A lakosság széles körét éľinto dĺintések esetén az e\őterjesztés elokészítőjének javaslata akozzététel módjá-
ra:honlapon

Budapest, 201 5. augusztus 17.
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r. Általános információk

1. Ajánlatkérő: Józsefuárosĺ onkormányzat(1082 Budapest, Baross u. 63-67')

2. A közbeszerzés tárgya: ,,Három ővoda felújí,tiűa Józsefuárosban váIlalkozási szerződés
keretébeil,

3. A közbeszezési eljáľás cselekĺnényeire vonatkozó információk:
Aján|atok bontása: 2015. július 8. 12:00

4. Aján|attevők neve, székhelye, az ajánlatok paľaméterei:
fuajánlattéte|i határidő tejáftaig, azaz készüĺt 2015' jú|ĺus 8. 12:00 óráig 3 db, azaz három darab aján|atot
nyú;tottak be.

1. Ajánlattevő neve: HUFER-BAU KFT
Ajánlattevő székhe|ye: 1193 Budapest Könyvkötő utca 22.

Az aján|at záŕ csomago|ásban, a megfele|ő fe|iratüal e||átva kerü|t benyújtasra, 1 papír a|apú, és 3 db
e]ektronikus másolati pé|dányban 2015. július 8. napján 9 őra 2 perckor. Az eredeti aján|at kotése megfelel az
ajá n|attételi fe| hĺvásba n e|őíľtaknak.

Nettó vá||a|kozói -Ft

2' Ajánlattevő neve: Ls GRouP HUNGARY KFT
Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapes! Hunyadvár utca 56. IIl3.

Az ajánlat zárt csomago|ásban, a megfe|elő fe|irattaĺ e|látva kerĹi|t benyújtasra, 1 papír alapú, és 3 db
e|ektronikus másolati pe|dányban 2015' jú|ius 8. napján 11 óra 38 perckor. Az eredeti aján|at kötése megfe|e|
az aján|attéte| i fe| hívasban előírt.akna k.

Nettó vá||alkozóĺ -Ft

3. Ajánlattevő neve: Fauna.Fuó Kfr
Aján|attevő székhelye: t155 Budapest, Rekettye u.49.

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfe|elő felirattal ellátva kerü|t benyújtásra, 1 papír a|apú, és 3 db
e|ektronikus máso|atĺ pe|dányban 2015. jú|ius B. napján 10 óra 48 perckor. Az eredeti aján|at kotése megfe|e|
az aján |attételi felh ívásban e]őír.taknak.

vá||alkozói 95.126.130,- Ft
II. Hiánypót|ás és fetvilágosÍtiás

Aján|atkérő az ajánlattéteĺi hataridő lejáftát megelőzően benyújtott aján|atok áttanulmányozását kovetően a
következő hiánypotlás és/vagy felvi|ágosítas kérés e|rendelésére nem vo|t szükség.



III. E|járási dĹintések

Az aján|ättev,ők á|tat benyújtott ajánlatok értékelése után az a|ábbi dontésre teszek javas|atot a
Bímló Blzottsá g fe|,é az e|,járás eredméný.e'és az.eĺjárásban nyérľes ajánlättevő vonatkozásaban.

Javaslom,,.hoglł a Bírá|óbĺzotbág hlvja fel DĺintéEhozó ftgyelmét..arm,. hogy a rendętkezésre á|ĺó
anyagi fedezet ĺisszegét a HUFER-BAU KFT (1193 Budapest Kiinyvkötő utca 22.) á|üa|
benyújtott; a |ęalacsonyabb eĺ|envolgá|tatást igény|ő ajánlátban igényelt nettó váľa|kozói díj
megha|ádja..

A legalacŚonyeibb elleňszo|gá|tatást igény|ő' ajén|a'thn igé-nye|[ nettć vá||a|kozői diÍi; 8ín825.95o,':
Ft, a. re.ndelkezésre átĺó:anya$i fedezet'osszege''pedig nęttó 64.zot.oo0;:, Ft.

1.) Javaslgm.megállapítani, łr.qgy a HurrnlBAU KF,[ (!'ií93 Budąp"s'sb. Ktinyľkötő utca 22,)
ajánlattevő. á|ta| ben11ri;tott ajánlat éľvényeą ve|e szemben nem á|| .fenn kizľirő ok s ajánlattevő
alka|mas:ä g.rcrz&éĺs te|jesítésére. Az aján|attevő ąjánl'ata megfe.|e! aa aján|attéte|i felhĺvąsban. és a
vonatko,1ĺí j9gsza bá !y ol<ban. - kü lö nöre n a Kbt. -ben - fog la |ta kna k'

2.) Javaslom megállapítąni. ht}ł ę |'S.GRoU-P H!Jľ{GAR.V. '!(Er (Ĺĺ65 Budapęlt' ľ|unyadvár
rrCł*'tÉ ťÝ',ä't ^:lil*a^..JÍ {|t-l L--...1j!^r -:..Ll-& !_-!..:-- j.-|- .---Ĺ^- L.; !||.:'.. |'.-!_! .'..ulr.'r'i'gi.'IIt:D1J Q)a|ilaLlevu .||l.dl l.EĺlyuJfULt cUcll|lí|L ęryęrlyęĐ' 'vęlę 5zęĺĺ|Ulcl|'l|ęllt c||l le|lĺl Á|z'dtU uK
es ajánlattévő:.a|ka|rnäS. a szeződéś.teľesítésére, Az ajánlBttevő. aján|ata męgÍe]elęz. aján|attéte|i
fe]híý,áśban'éb.ą vonailcozó llpgszäbáiyokban - külonosen a xbt."pen.- fog|aftaknak.

3.) Javaslorn megállapítani, hqgy a Fan.Duó Kft(t155 Budapest' Rkettye u. 49.) aján|attevő
á|ta| b'ęnyújtott. aján|at éľvénýes, vele szemben nem á|| fenn kizáró ok es ajánlattevő alkalmas a
szerződéś teljixítesére. Az:.ajánláttévő ajánlata męfeĺet.az;,ajánlattéieli fe|hlvasban; és a vonatkozó
jwszęba'y.o't<.b.é-n.-kĺi|onosen al(bt.-b€n-fog|altaknak.

4;) Javaslom riiegá|lapítanĺ,. hogy a kŕizbeszeľzéśj.e|jáľ.,'ás ęrcdmény!e|e;1,.. a ,Kb-t. 76.s (1)
c) pontjára. (egyik ajántattevö sem tett az aján|atkéľő ľende|kezésére áltó anyagi
fedezet mér.tékérc tekintettel . megfe|elő ajánlatot)

BUdapesti 20-l.5. äugüsztĺs 17.



BIRALATI LAP

I. Áttalános infoľmációk

1. Ajántatkéľől Józsefuárosi Önkormányzat (1oB2 Budapest Baross u' 63-67.)

2. A ktizbeszeľzés tárgya; ,flárom óvoda felújítáa .1ózsefuárcsban uiłllalkozási szerződés
keretébelí,

3' A közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk:
Aján|atok bontása: 2015. jú|ius 8' 12:00

4. Ajánlattevők neve, székhelye, az aján|atok paraméteľei:
Az ajánĺattéte|i határidő |ejártáig, azaz készült 2015. július 8' 12:00 óráig 3 db, azaz három darab aján|atot
nyújtottak be.

1. Aján|attevő neve: HUFER-BAU KFT
Ajánlattevő székhelye: 1193 Budapest Könyvkiĺtő utca 22.

Az ajánlat záft csomago|ásban, a megfe|elő felirattal e||áWa kerĹilt benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
e|ektronikus másolati pé|dányban 2015. jú|ius 8. napján 9 óra2 perckor. Az eredetiaján|at kötése megfe|e| az
ajá n| attételt felbĺoqbéo

2. Aján|attevó neve: Ls GRouP HUNGARY KFT
Aján|attevőszékhelyel 1165 Budapest Hunyadváľ utca 56. IIl3.

Az aján|at zárt csomagolásban, a megfe|elő feliratbal e||átva keľült benyújtásra, 1 papír a|apú, és 3 db
e|ektľonikus máso|ati pe|dányban 2015. július B. napján 11 óra 38 perckor. Az eredeti ajánlat kotése megfe|e|
az aján|attételi fe|hÍvasban elő

Nettó vá|lalkozói 86.875.OO

3' Ajánlattevő neve: Fauna.Fuó Kft
Ajánlattevő székhelye: 1 155 Budapest Rekettye u. 49.

Aján|atkérő az aján|attéte|i határidő lejártat megelőzően benyújüott ajánlatok áttanulmányozását kovetcíen a
kovetkező hiánypotlás és/vagy fe|világosítás kérés e|rende|ésére nem volt szükség.

Az aján|at zárt csomagolásban, a męfe|e|ő fe|iratta| e||átva kerii|t benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
e|ektronikus máso|ati pé|dányban 2015. jú|ius 8. napján 10 óra 48 perckor. Az eredeti aján|at kötése megfelel



III. E|jáľási döntések

Az aján|attevők á|ta| benyrijtott aján|atok értékelése után az a|ábbi dontésre teszek javaslatot a
Bíráló Bizottság felé az eljárás eredménye és az eljárásban nyeftes ajánlattevő vonatkozásában.

Javas|om, hogy a Bírá|óbizottság hÍvja fel Dontéshozó figyelmét arra, hogy a rende|kezésre á||ó
anyagi fedezet osszegét a HUFER-BAU KFT (1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) álta|
benyújtott a |egalacsonyabb e|lenszo|gá|tatást igény|ő aján|atban igénye|t nettó vál|aĺkozói dfi
meghaladja.

A |egalacwĺryabb ellenszo|gáltatást igény|ő aján|atban igénye|t nettó vá||a|kozói díj 81.825.950'-
Ft, a rende|kezésre ál|ó anyagi fedezet összege pedig nettó 64.207.oooŕ Ft.

1.) Javaslom megál|apítani, hogy a HUFER-BAU KFT (1193 Budapest, Kiinyvkötő utca 22.)
ajánlattevő á|ta| benyújtott ajánlat éľvényes, vele szemben nem á|! fenn kizáró ok és ajánlattevő
alkalmas a szerz&és teljesítesére. Az ajánlattevő aján|ata megfe|e| az ajánlattételi fe|hÍvasban és a
vonatkozó jogszabá|yokban - ktilonosen a Kbt.-ben - fogla|taknak.

2.) Javaslom męá||apítani, hogy a LS GROUP HUNGARY KFT (1165 Budapest, Hunyadváľ
rr}nl EA ÍÍ,? \ aiín|=tłanlA {ltrl Íranrríli}nFľ =ián!rľ á.,án.'aa rraĺa czamhon nam áll fann bizĄrÁ n|łBl'|Ę ýv. L., J., qJg|lrqllvYv q|lvl vvrlygJLvLl uJqlt.ql vr '!.l'v9, vv|v JĹvl.|pv

és aján|attevő aĺka|mas a szezô1dés te|jesítésére. Az ajánlattevő ajánĺata megfelel az aján|attéte|i
felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban - kriĺonosen a Kbt.-ben - fogla|taknak.

3.) Javas|om megá||apítani, hogy a Fan.Duó Kft(1155 Budapest Rkettye u. 49.) ajánlattevő
á|tal benyújtott aján|at éruényeą ve|e szemben nem ál| fenn kizirő ok és ajánlattevő alkalmas a
szeződés teljesítésére. Az ajánlattevő aján|ata megfele| az aján|attételi felhívasban és a vonatkozó
jogszablá|yokban - külonösen a Kbt.-ben - fog|a|taknak.

4.) Javaslom megállapítani, hogy a közbeszeľzési eljárás eredménytelen, a KbL 76.$ (1)
c) pontjáľa. (egyik ajántattevő sem tett az ajánlatkéró rende|kezésęre áIló anyagi
fedezet méÉékéľe tekintettet . megfele|ő ajánlatot)

Budapest. 2015. augusztus 17.

ĺ
L,f<',.""''J '

(név)
Bíľá|ó Bizottsłíg tagja

!L,&.ú,y



gÍRÁLAľr Lnp

r. ÁftaÉnos információk

1. Ajánlatkérő: Józsefuárosi onkorm ányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A kiĺzbeszerzés tárgya: ,,Három óvoda felújítita .lózsefuárosban vállalkoziási szenődés
keľetébelí,

3. A közbeszerzési e|jáľás cse|ekményeiľe vonatkozó infoľmációk:
Ajánlatok bontása: 2015. jú|ius 8. 12:00

4. Ajánlattevők neve, székhelye' az ajánlatok paľaméteľei:
Az aján|attéte|i határidő lejáftaig, azaz készÜlt 2015. júĺius B. 12:00 óráig 3 db, azaz három darab aján|atot
nyújtoüak be'

1. Ajánlattevő neve: HUFER.BAU KľT
Aján|attevő székhelye: 1193 Budapest, Könyvktitő utca 22.

Az aján|at záń csomagolásban, a megfelelő fe|iratta| e||áWa kenilt benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
eleKronikus másolati pétdányban 2015. július 8. napján 9 óra 2 perckor. Az eredeti ajánlat kotése megfele| az
ajánlattéte|i fe|h Ívásba n e|őíńaknak.

Nettó válla|kozói 81.825.950,- Ft

2. Aján|attevő neve: ts GRouP HUNGARY KFT
Aján|attevő székhelye: 1165 Budapest, Hunyadvár utca 56. II/3'

Az ajánlat zaft csomagolásban, a megfelelő fe|iratta| el|áWa kerĹilt benyújtásra, 1 papír a|apú, és 3 db
elektronikus másolati péIdányban 2015. július B' napján 11 óra 38 perckor. Az eredeti aján|at kötése megfelel
az ajánlattéte|i felh íVasba n előíftaknak.

|aIkozói 86.875.001,-Ft

3. Ajánlattevő neve: Fauna.Fuó Kft
Aján|attevő székhelye: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.

Az aján|at záĺt csomago|ásban, a megfe|e|ő fe|iratta|
elektronikus máso|ati péIdányban 2015. jú|ius 8. napján

e||átva kerĹilt benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
10 óra 48 perckor. Az eredeti ajánlat kotése megfe|eĺ

az aján|attétęĺi fe|hÍvasban e|ffi
és felvi|ágosítás

Aján|atkérő az aján|attéte|i határidő lejártat megelőzĺíen benyújtott ajánlatok áttanu|mányozását kovetően a

kovetkező hiánypot|ás és/vagy fe|világosĺtas kéres e|rendelésére nem vo|t szüks{;.



III. E|járási döntések

Az ajánlattevők álta| benyújtott ajánlatok éľtéke|ése után az a|ábbi dontésre teszek javas|atot a
Bĺľáló Bizottság felé az e|járás eredménye és az e|járásban nyeľtes ajánlattevő vonatkozásában.

Javaslom, hogy a Bírá|óbizottság hlvja fe| Döntéshozó figye|mét arra, hogy a rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét a HUFER-BAu KFT (1193 Budapest Könyvkiitő utca 22.) álta|
benyújtott a |ega|acsonyabb e||enszolgá|tatást igénylő aján|atban igényeĺt nettó vá|la|kozói dfi
meghaladja.

A |ega|acsonyabb e|lenszolgáltatast igény|ő ajánlatban ĺgényett nettó vá|la|kozői díj 81'825.95ą-
Ft a rende|kezésre á||ó anyagi fedezet összege pedig nettó 64.207.oo0,- ft.

1.) Javaslom megá||apítani, hogy a HUFER-BAU KFT (1193 Budapest' Kiinyvkötő utca 22.)
aján|attevő álta| benyújtott ajánlat érvényes, ve|e szemben nem ál| fenn ]ł'lzáró ok és aján|attevő
a|ka|mas a szeľz:6d& te|jesíté#re. Az aján|attevő ajánlata megfe|e| az aján|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabalyokban - kĺilönóien a Kbt.-ben - fog|aĺtaknak.

2.) Javas|om megállapíüani, hogy a |S GROUP HUNGARY KľT (1165 Budapest Hunyadvár
utca 56. ĹÍ.ĺ3.) ajánlattevő á|tal benyújtott aján|at érvényes, veĺe szemben nem á|l fenn kizáró ok
és aján|attevő alkalmas a szerzó?és teljesítésere, Az ajánlattevő aján|ata megfe|e| az ajánlattéte|l
fe|hÍvásban és a vonatkozo jqszań|yokban - különösen a Kbt.-ben - fog|a|taknak'

3.) Javasĺom megá||apítani, hogy a Fan-Duó Kfr(1155 Budapest Rkettye u' 49.) aján|attevő
á|ta| benyújtott ajánlat éruényeą vele szemben nem á|| fenn kizáro ok es ajánlattevő alkalmas a
szeződés tetjesítésére. Az aján|attevő ajánĺaüa megfele| az ajánlattéte|i fe|hÍvásban ĺás a vonatkozó
jogszabá|yokban - kiilöntisen a Kbt.-ben - fog|a|taknak'

4.) Javas|om megá|lapítani, hogy a közbeszerzési e|járás eredményte|en, a Kbt. 76.s (1)
c) pontjáľa. (egyik ajánlattevő sem tett az ajántatkénö rcndelkezéséľe álló anyagi
fedezet méľtékérc tekintettel . megfelelő ajánlatot)

Budapest, 2015' augusťclls t7.

B*-RS.
(név)

Bíráló Bizottság tagja



n Í nÁLó erzoľľsÁcr : rcyzcixo ľĺw

r. Á|talános infoľmációk

1. Ajánlatkéľő; JózsefuárosÍ onkormányzat (1082 Budapest, Baross u, 63.67.)

2. A közbeszerzés taľgya: ,,Háľom óvoda felújítiása Józsefuárosban uáIlalkozási szerződés
keretébelí,

3. Eljárási cselekmény: Benyújtott ajánlatok értéketése, döntés az eljárás eredményességérő| vagy
ered ményte |enségérő|.

4. Az eljáľást megĺndÍtásłára vonad<ozó információ: Ajánlatkérő a kozbeszezésekről szóló 2011, évi
(lltll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerintĺ hirdetmény és tárgya|ás nélkü|i kozbeszezési
eljárást (Kbt. t22ĺA $ (1) bekezdés szerinti e|járás) indított 2015. június 23. napján az aján|attéte|i fe|hívás es
doku mentáció egyidejű megkĹildésével.

5. Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67,

6' IdőponĘ 2015. augusztus 17. 09.00 óra

7. A jegyzőkÍinyrĺ felvételekoľ jelenlévő személyek: Bírrá|ó Bizottság a|u|írott tagjai

8. A ktizbeszeľzési e|járás cselekményeire vonatkozó információk:
Aján|atok bontása: 2015. jú|ius 8. 12:00

9' Ajánlattevők neve, székhelye, az ajánlatok paľaméterei:
Az ajánlattéte|i határidő |ejáŕaig, azaz késztj|t 2015. jútius 8. 12:00 óráig 3 db, azaz három darab aján|atot
nyújtottak be.

1. Ajánlattevő neve: HUFER-BAU KFT
Ajánlattevő székhelye: 1193 Budapest, Ktinyrĺkötő utca 22.

Az ajánlat zárt csomagolásban, a megfelelő felĺrattal e||átva kerü|t benyújtásra, 1 papír alapú, es 3 db
e|ektronikus másolati pé|dányban 2015. jú|ius 8, napján 9 óra 2 perckor. Az eredetj aján|at kötése megfe|el az
ajá n|attéte|i felh Ívasban eĺőfu

Nettó vá||a|kozói 81.825.950- nt

2. Aján|attevő neve: Ls GROUP HUNGARY KrT
Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest" Hunyadvár utca 56. II/3.

Az ajánlat záĺt csomago|ásban, a megfe|elő fe|iratta| e|látva kerüľt benyújtásra, 1 papír a|apri, és 3 db
eleKronikus másolati példányban 2015. jú|ius 8. napján 11 óra 38 perckor. Az eredeti ajánlat kötése megfe|e|
az ajánlattéteĺi felhÍvásban e|őí|tE

3' Ajánlattevő neve: Fauna-Fuó Kft
Aján|attevő székhelye: 1155 Budapest Rekettye u.49.

Az aján|at záft csomagolásban, a megfele|ő feliratta| e|ĺátva kerü|t benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
e|ektronikus másolati példányban 2015. jú|ius 8. napján 10 óra 48 perckor. Az eredetĺ ajánlat kötése megfe|e|
az ajánlattéte|i fe|hiivásban e

Nettó vál|alkozói 95.126.130,- Ft

II. HÍánypót|ás és felvi|ágosítiás

Aján|atkéľő az aján|attéteti hataridő lejártát mege|őzően benyújtott ajánlatok áttanu|mányozását követően a
következő hiánypotlás és/vagy fe|vi|ágosÍbs kérés elrendelésére nem volt szükség.



III. Eljárásĺ döntések
i

Az ajánĺattevők áttal benyújtott aján|atok valamint a bírálati |apok.a|apján Az alábbi megálĺapírasokat és

érdemi dontesi javastatot te6eszti ä símlo Bĺzottság a Döntéshoző e|é az e|járás eredménye és az eljárásban

nyertes ajá nlattevő vonatkozásába n :

' A Bírálóbizottság felhíyja a Döntéshozó figyetmét arra, hogy a rendelkezésre á||ó anyagi fedezet osszegét a

HSFER.BAS xrľ 1irsa Budapest Kiinyvkiitő utca z2.) által benyújtott a |ega|acsonyabb

e|tenszo|9á|tatast ĺgénytő aján|atban igénye|t nettó válla|kozői díj megha|adja.

A lega|acsonyabb e|tenszolgá|tatást ĺgénylő aján|atban igényelt nettó vá|lalkozói díj 81.825.95Q- Ft a

rendé|kezésre á|ló anyagifedezet osszege pedlg nettó 64.207,oao'. Ft.

1.) Egyhangri|ag javaso|juk megá||apítani, hogy a HUFER.BAU KFT (1193 Budapest Könyvkŕitő utca
zź.ĺäa.lłtđB ĺltai oenvĺitďtt aján|at.érvényes, vele szemben nem á|| fenn kizáró ok és aján|attevő

a|ka|mas u .iěoooéJ te5esítéie.e. nz aián|attevoijannta megfele| az ajánlattéte|i felhÍvásban és a vonatkozó
jogszabályokban - ktj|onosen a Kbt'.ben _ foglaltaknak'

2; Egyhangú|ag javaso|juk megál|apítani, hogy a Ls GROUP HUNGARY KFT (1165 Budapest'
nűnväävái utěa 

-so. rią) a;ánhttevő á|tal tinyújtott ajántat 9rué1yes., vele szemben nem á|l fenn

kizáró ok és ajánntaĺő uíl.ulmaš a szenődés tel3esítéśére' Az aján|attevő aján|ata megfe|el az aján|attéte|i

íelhÍlľásban ési vonatkozo jogszabályokban * kĺi!önösen a Kbt.-ben - fogla|taknak'

3.) Egyhangúlag javasoljuk megállapítani, hogy a Fan-Duó Kfr(1155 Budapest Rkettye u. 49.)
ajánb-ttevő áml-oánýĺ;toft ajánhř éľvényes, váe szemben nem áll fenn kizÁrő ok és aján|attevő alkalmas a

szezô?és teuesrcsérě , pú.. ajánlattevő 
-ajánlata 

megfele| az aján|attéte|i felhívásban és a vonatkozó

jogszabaýokban - kti|Önosen a Kbt. -ben - fog|altaknak'

4.) Javaso|juk megá||apítani, hogy a kiĺzbeszerzési eljárás eľedményte|en' a. Kbt. 76.s (1) c)
póntjá.", (egyik á5aniattevo seň tett az ajánlatkérő ľendelkezesére ál|ó anyagi fedezet
mértékérc tekintettel - megfele|ő aján|atot)

Kmf.

A Bírató Bizottság tagjai:

tu-ms
-*I [ ľi^



JELENLETI IV
Bírá|őbizottság i Ü | ésrő l

a Józsefuáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.), mint aján|atkérő áltaĺ az
a|ábbi hesz.erzśs tárgyában megincJított kĺrzbeszezĺĺsi eljárásban a Bírá|óbizottsági U|ésrőĺ

A közbeszezési eliárás Érova:

,, Há lom óvoda felújítiźę Józeefuiź rcsfu n uá IIa lkaziź si sze rződés ketetébeď

Budapest,2015. augusztus 17. 09.00 óra

G( l{*c}A o/Ąb,

I u- k)rl
tu* Gjq

6 rouo t.flbł ĺÜć. wch'lĺĹ |t-l x ?đ,1"J h '. $,ł.t.-


