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aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. október 19-i üIéséľe

Tá,ľgy:- Javaslat ,,Vállalkozásĺ szeľződés keľetében Józsefváľos kaľácsonyĺ feldíszítése és díszkĺvilágítá-
sa'' tárgyú közbeszerzésĺ e|jáľás eredményének megá|lapítáłsáta

Előterjesztő: qľ. Mészźtr Erlka a|jegyzo
Készítette: ESZ-KER Kft., Jegyzői Kabinet
A napirendet nyi lvánosan iilésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszerll szav azattöbbség sziikséges.
Melléklet: bíráIati lapok és jeryzők<inyv

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényál|ás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A 2015. évben a kaľácsonyi diszlli|ágittlsľa bľuttó 25.000,0 e Ft keľtilt meghatźtrozásrą melyre tekintettel a
beszerzés becsĺilt értéke nettő 19.|73,0 e Ft, fedezete a 1l405 címen biztosított.

A Vrárosgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság a888/2015. (D(.07.) sz.haÍźlrozatában döntött, akozbeszerué-
sekľől szóló 20l1. évi CVil. törvény Haľmadik Része szeľinti, nemzeti, nyílt közbeszerzési eljĺáľás lefolyta-
tásĺáról.

Az e|jáľást indító felhívő aKőzbeszerzési Éľtesítőben a I7452l20I5 iktatási számon jelent meg.

Ajánlattételi hatĺáridő 20l5. október 5. 12:00 óra volt, melynek |ejáratáig 1 db. ajánlatot nyújtottak be.

Aj ánlattevő aj án|atźnak i smertetése :

1. Ajĺánlattevő neve: KATAZOL Kft., székhe|ye:7400 Kaposváľ, Hársfa u. 8/E fsz. 3.
Ajanlat:

AzBsz-Ker Kft. az aján|at bontasakor megállapítottą hogy az aján|attételi hataľidőn beltil beérkezett ajźnlat
az ajáĺ|attételi felhívásban és dokumentációban meghatározott formai és taltalmi kritériumok alapjrán, hogy
aKATAZ0L Kft' (7400 Kaposváľ, Hársfa u. 8/E fsz. 3.) ajánlattevo esetében hiĺánypótlási felhívrásra és fel-
világosíttás ny(Ątására nem volt szükség.

ABirá|őbizottság 2015. október 16-ántaľtott ülésén a döntéshoző fe|é az alábbi javaslatokat fogalmazta meg
(abíráiati lapok és a jegyzőkönyv az e|óterjesztés mellékletét képezik):

l. Egyhangulag javasolják megállapítani, hory aközbeszerzési eljáľás eľedményes.

2. Egyhangú|ag javasolják megállapítani, hogy aKATAZOL Kft. (7400 Kaposváľ, Haľsfa u. 8/E fsz.
3.) aján|aÍtevo á|ta| benyijtott aján|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevĺí
alkalmas a szerzodés teljesítésére. Az ajźn|aÍÍevő aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban - ktilönösen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.
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Diszvi|ág1tás szolgáltatás egyösszegii
vźi|a|kozői díja (nettó Ft)

18.986.300 .- Ft + Áfa



3. Egyhangúlag javasolják az e|jźlrźs nyerteseként aKATAZ0L Kft. (7400 Kaposvár, Hársfa u. 8/E
fsz. 3.) ajánlattevőt kihirdetni. Az aján|aÍtevo aján|aÍa a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású
Ąán|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pon$a szeńnt.

4. Egyhangulag javasolják a vál'|a|kozźsi szerződés megkÓtését a KATAZ0L Kft. (7400 Kaposvár,
Hársfa u. 8/E fsz. 3.) ajánlattevővel.

il. A beteľjesztés indoka

Tekintettel a benyújtott ajźtn|atra és a bírálóbizottság javaslataira a közbeszerzési eljárás eľedményének
megállapításľa vonatkozó bizottsági döntés szükséges.

uI. A diintés célja, pénzügyi hatása

Az onkormányzat az e|(5terjesnés szerinti feladatok megvalósíuásával a karácsonyi ĺinnepeket méItő, az
elmúlt évek hagyományainak megfelelően kívánja biaosítani - önként vállalt feladat.

Fedezete a 1|405 cím dologi - önként vállat feladat - e|oirátnyzztán biztosított, elfogadott aján|ati źlr
l8.986.300,- Ft + Áfa.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselo-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatárő| sző|ő 36/f0L4 (xI.06.) önkormány-
zati rendelet 7. melléklet 1.l. pont 1.1.3. alpontja szeľint a Viíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
közbeszerzési üryekben aze|jé.ľźs megindítrásáról, eľedmény megállapításaról.

Kéremaza|ábbibatźtrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnoza'TIJAvAsLAT

A Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vdllalkoruúsi szerződés keretében Jóaefvóros karúcsonyi
feldíszítése és díszkívÍItŕgítúsa', tárgyilkőzbeszerzési eljáľásban úgy dönt' hogy

|. a kôzbeszerzési e|járás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. október 19.

2. a KATAZOL Kft. (székhely: 7400 Kaposváą Háľsfa u. 8lE. fsz 3.) ajánlattevo által benyujtott. aján|at
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizÁrő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítéséľe. Az ajźn-
lattevő ajáln|ata megfelel az ajźln|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _ külön<jsen a Kbt.-
ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Hatándó: 2015. októbeľ 19.

3. aze\érásnyertese aKATAZOLKft. (székhely7400Kaposvár, Háľsfau.8/E. fsz3.)ajźn|attevő. Az
ajánlattevo aján|ata a legalacsonyabb összegíi ellenszolgáltatásűajźn|at a Kbt. 71. $(2) bekezdés a) pont-
ja szerint. Elfogadott ajaĺrlati iĺľ: egyösszegu nettó vá||a|kozői díj l8.986.300,- Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 19.

4' a hatfuozat 3. pontja alapján felkéľi polgáľmestert a vállalkozási szerzodés megkötésére a KATAZOL
Kft' ajánlattevóvel.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2015. október 19.
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A döntés végrehajtasát végző szervezeti egység: Ész-rBn Kft,, Jegyzői Kabinet, Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztály

A lakosság széles kĺirét érintő döntések esetén aze|óterjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 20 15. október 16. h ĺłú|g^v 5"úé
dr. Mészíľ Erika

aljegyzo
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JELENLÉTI ÍV
Bírá|óbizottsági Ülésről

a JózseÍvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.), mint ajánlatkérő álta| az
a|ábbi beszezés tárgyában megindított közbeszezési e|járásban a Bírr.álóbizottsági Ü|ésről

A közbeszezési e|járás tárgva :

,, VáIIaIkozásÍ szerződés keretében fózrefuárcs karáeonyi feldíszítése és
díszkivilágítiáď,

2015. október 16. 08.30 óra

Gaál Krisztián Józsefvá rcsi önkormányzat

dr. Balisani Ciro Józseńrá rosi ö n kormá nyzat

Gécziné RácsaiTünde Józsefuárosi önkormányzat .Ü", wlŃ*v-



sÍRÁLoerzoľrsÁer r rcvző rÖruw

r. Általános információk

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

2. A közbeszerzési eUíľí9 tárgya: Váttatkozasi szerződés keretében Józsefuáros kaľácsonyi
fe!díszítése és díszkivilágítása

3. E|járási cselekmény: Döntésijavas|at az eljárás eredményérőĺ.

4. A közbeszerzési eljárás típusa: Ajánlatkérő a közbeszezésekről szó|ő 20tL évi CVIil. toruény (a
tovalb]akban: Kbt.) Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti (Kbt. 121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljáý!) nyílt közbeszerzési etjárást kezdeményezett 2015. szeptember 14. napján az eljárást megindíto
felhÍvás Közbeszezési Éľtesítőbe toĺténő feladásáva| rÉ vąszĺz015 számon.

5. Helyszín: Józsefuárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

6. IdőponĘ 2015. október 16. 08.30 óra

7. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyekz Bírálóbizottság a|ulírott tagjai

8. A közbeszenési eljárás cse|ekményeire vonatkozó információk:
Eljárás megindítiása: 2015. szeptember 14.

Ąán|atok bontása: 2015. október 5. 12:00

II. Ajánlatok

Az ajánlattételi határidő lejáńaig, azaz2OL5. október 5. 12:00 őráig 1db, azazegy darab ajánlatot nyújtottak
be.
1. Ajánlattevő nevei KATAZOL Kft.
Aján|attevő székhelyez74$o Kapowár, Hársfa u. 8/E fsz' 3.

Az ajánlat záń csomagolásban, a megfe|e|ő feliratta| e||átva kerü|t benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
e|ektronikus másolati peldányban 2015 október 05. napján 11 óra 43 perckor. Az eredeti ajánlat kötése
megfe|e| az ajá n |attéte| i fel h í'vásba n e|őírta kna k.

Ajánlattétel tárgya: ,Ná||a|kozási szerződés keretében Józsefvárcs karácsonyi fe|díszítése és
díszkivilágítása,,

Aján!at:

III. Hiánypótlás

Az ajánlattételi határidőn be|Ü| beérkezett ajánlatot az ajánlattételi felhĺvásban és dokumentációban
meghatározott formai és tarta|mi kritériumok alapján megvizsgáltuk. A KATAzot Kft. (74oo Kaposvár,
Hársf9 u. 8/E fsz. 3.) aján|attevő esetében hiánypotlási fe|hívásra és felvi|ágosítas nyújtására nem vo|t
szükseg.

szolgá ltatás egyösszegĺi
válla|kozói díja (nettó Ft)

18.986.300,- Ft + Afa



IV. Eljárási döntési javaslatok

A Bírá|őhiizottság az aján|attevő á|tal benyújtott aján|at, va|amint a bí'á|ati |apok a|apján a Bírá|ó Bizottság az
a|ábbi dontésre tesz javas|atot az e|járás eredményességérő| és a nyertes aján|attevő kihirdeřése
vonatkozásában:

1. Egyhangúlag javaso|juk megá|lapítani, hogy a közbeszezési eljárás eredményes.

2. Egyhangúlag javaso|juk megállapítani, hogy a !(ATAZOL Kft. (74oo Kaposvár, Hárcfa u. 8/E fsz.
3.) ajánlattevő á|ta| benyújtott aján|at éruényes, ve|e szemben nem á|l fenn kizárő ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés te|jesítésére. pE. aján|atľevő aján|ata megfe|eĺ az aján|attéte|i felhíváiban és a
vonatkozó jogszabályokban - kÜ|önosen a Kbt.-ben _ fog|altaknak.

3. Egyhangúla'g javasoljuk az eljárás nyerteseként a l(ATAZot Kft. (74oo Kaposvár, Hársfa u. 8/E
fs1. 3.) ajánlattevőt kihirdetni. Az ajánlattevő ajánlata a |ega|acsonyabb osszegű el|enszo|gáltatású
aján|at a Kbt. 7t. 5 Q) bekezdés a) pontja szerint.

4. Eg-yhangúlag javasoljuk a vá||a|kozási szerzffiés megkötéset a KATAZOL Kft. (74oo Kaposvár,
Hársfa u. 8/E fsz. 3.) aján|attevőve|.

Budapest, 2015. oKóber 16.
k. m. f.

Bíráló Bizottság tagjai : -.|..rł..ĺn.sp-k*{



BIRALATI LAP

l. Áftalános információk

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

2. A közbeszerzési eljárás táryya: VáIlalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi
fe|díszítése és díszkivi tágítása

3. Eljárási cselekmény: Döntésijavas|at az e|járás eredményéről

4. A közbeszerzési cIjáľás típusa: Aján|atkérő a kozbeszelzésekl.t5| szó|,3 20ĹĹ. évi CMII. torvény (a
tov9Ębiakb9n: Kbt.) Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti (Kbt. 121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárás) nyílt kozbeszerzési etjárást kezdeményezett 2015. szeptember 14. napján az e|járást meginoíĺó felhívás
Kdzbeszezési Étesítőbe történő feladásava| rÉ vąsztz015 sżámon

5. Helyszín: Józsefuárosi onkormányzat(lo8z Budapest Baross u. 63-67.)

6. A kfizbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk:
E|járás megindítása: 2015. szeptember 14.
Ajánlatok bontása: 2015. október 5. 12:00

II. Aiánlatok

Az ajánlattéte|i határidő |ejártáig, azaz2oL5. oKóber 5. 12:00 óráig 7 db, azaz egy darab aján|atot nyújtottak
be.
1' Ajánlattevő neve: KATAZOL Kft.
Ajá nlattevő székhe|ye : 7 4oo Ka posvár, Hársfa u. 8 l E Ísz. 3.

Az ajánlat záŕ csomagolásban, a megfele|ő felirattal e||átva került benyújtásra, 1 papír alapú, és 3 db
elektronikus máso|ati peldányban 2015 október 05. napján 11 óra 43 perckor. Az eredeti aján|at kötése
megfe|el az ajánlattételi felhÍvásban e|őírtaknak.

Aján|attétel tárgya: ,Ná||a|kozási szeződés keretében Józsefvárcs karácsonyi fetdíszík{se és
díszkivilág'ltása''

AjánlaĘ

szolgá ltatás egyiisszeg ű
18.986.300 

'- 
Ft + Áĺavállalkozói díja (nettó Ft)



III. Hiánypótlás

pę. aján|attételi határidőn belü| beérkezeťt aján|atot az aján|attételi felhívásban és dokumentácĺóban
meghatározott formai és taftalmi kritériumok a|apján megvizsgáltuk. A KATAZOL Kft. (74oo Kaposvár,
Hársfa u. 8/E fsz. 3.) aján|attevő esetében hiánypot|ási fe|hÍvásra és felvi|ágosÍtás nyújtására nem vo|t
szüKég.

III. Eljárási döntési javas|atok

Az ajánlattevő álta| benyújtott aján|at alapján az alábbiakat javas|om a Bírrá|ó Bizottságnak megál|apítani az
e|járás vonatkozásá ba n :

1. Javas|om męá||apítani, hogy a kozbeszezési eljárás eredményes.

2. Javaslom męá|lapítani, hogy KATAZOL Kft. (7400 Kapowár, Hársfa u. 8/E fsz. 3.) aján|attevő
á|tal benyújtott ajánlat éruényes, ve|e szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő aikalmas a
szerződés te|jesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfe|e| az aján|attéte|i fe|hilvásban és a vonatkozó
jogszabályokban - kÚ|önosen a Kbt.-ben - fog|altaknak.

3. Javaslom megá|lapítani az eljárás nyerteseként I(ATAZOL Kft. (74oo Kapowár, Hársfa u' 8/E fsz.
3')ajánlattevőt kihirdetni. Az ajánlattevő ajánlata a lega|acsonyabb összegű el|enszotgá|tatású ajánlat a
Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja szerint.

4. Javas|om a vál|a|kozási szerződés megkötését a !(ATAZoL Kft. (74oo Kaposvár, Hársfa u' 8/E fsz.
3.) ajánlattevőve|.

Budapest, 2015. oKóber 16.

| 1ą ĺ^ I

...::... I k.*!.SJ........
(név)

Bírálő Bizottság tagja
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gÍRÁLAľr LAp

r. ÁItalános információk

1. Ajánlatkéľő: Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A közbeszerzési eljárás táľgya: Válla|kozási szeződés keretében Józsefváros karácsonyi
feldíszítése és díszkivi|ágÍtása

3. Eljárási cselekmény: Döntésijavaslat az eljárás eredményérő|

4. A kiizbeszeruési eljáÉs típusa: Ajánlatkél.ő a kozlreszerzésekl.ő| szóló 2011. évi CVIil. Lclrvény (a
továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti (Kbt. 121.5 (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárás) nyí|t közbeszezési eljárást kezdeményezett 2015. szeptember 14. napján az eljárást megindító fe|hívas
Közbeszezési Ertesítőbe történő fe|adásáva| KĚ t7452ĺ2015 számon.

5. He|yszín: Józsefuárosi onkormányzat (1082 Budapest Baross u.63-67.)

6. A kiizbeszezési eljárás cselekményeire vonatkozó információk:
E|járás megindítása: 2015. szeptember 14.
Aján|atok bontása: 2015. oKóber 5' 12:00

II. Ajánlatok

Az aján|attéte|i határidő |ejártaig, azaz 2O!5. október 5. 12:00 óráig 1 db, azaz egy darab aján|atot nyújtottak
be.
1. Ajánlattevő neve: KATAZOL Kft.
Ajánlattevő székhelyez 74oo Kaposváľ, Hárďa u. 8/E fsz. 3.

Az aján|at zárt csomagolásban, a megfe|elő feliratba| e||átva került benyújtásra, 1 papír a|apú, és 3 db
eleKronikus másolati példányban 2015 október 05. napján 11 őra 43 perckor. Az eredeti ajánlat kötése
megfe|e| az ajá n |attéte| i fel h Ívasba n előílta kna k.

Aján|attétel táryya: ,'Vállalkoási szeződés keretében Józsefuárcs karácsonyi feldíszítése és
díszkivilágítása''

Ajánlat:

Díszľilágítás szolgá
18.986.300 

'- 
Ft + Áravállalkozói díja (nettó Ft)



III. Hiánypót|ás

pc. aján|attételi határidőn be|ül beérkezett aján|atot az aján|attéte|i fe|hívásban és dokumentációban
meghatározott formai és tarta|mi kritériumok alapján megvizsgá|tuk. A KATAZOL Kft. (7400 Kaposvár,
Hársfa u. 8/E fsz. 3.) aján|attevő esetében hiánypotĺási fe|hÍvásra és fe|vi|ágosítás nyújtasára nem vo|t
szükség.

III. E|járási döntési javas|atok

Az ajánlattevő álta| benyújtott aján|at a|apján az a|ábbiakat javaslom a Bíráló Bizottságnak megál|apítani az
eljá rás vonatkozása ba n :

1. Javaslom megállapítani, hogy a közbeszeľzési e|járás eredményes.

2. Javas|om megál|apítani, hogy KATAZOL Kft. (74oo Kaposvár, Hársfa u. 8/E fsz. 3.) aján|attevő
áItal benyújtott aján|at érvényes, ve|e szemben nem ál| fenn kizárő ok és ajánlattevő a|ka|mas a
szeĺz&és teljesítésére. Az aján|attevő aján|ata megfe|e| az ajánlattéte|i felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - kü|önosen a Kbt.-ben - fog|altaknak.

3. Javas|om megállapítani az e|járás nyerteseként !(ATAZOL Kft. (74oo Kaposrár, Hársfa u. 8/E fsz.
3.)ajánlattevőt kihirdetni. Az aján|attevő ajánlata a legalacsonyabb osszegĹĺ ellenszolgá|tatású aján|at a
Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja szerint.

4. Javaslom a vállalkozási szeződés megkotését a KATAZOL Kft. (74oo |Gposvár, Hárcfa u. 8/E fsz.
3.) ajánlattevőve|.

Budapest 2015. október 16.
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