
SÜRGŐSSÉGI 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

sz. napirend f  , 
ELŐ TERJESZTÉS a Y  ii  (  it) 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  június 24-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat  „2  db Nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus 
illemhely" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  aljegyző 
Készítette: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: bírálóbizottsági jegyzőkönyv 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának ismertetése 

A  Képviselő-testület a  2018.  évi pénzmaradvány felhasználása során úgy döntött, hogy közterületi 
illemhelyek kiépítése érdekében összesen bruttó  55.000.000,- Ft  összegben fedezetet biztosit. 
A  Képviselő-testület döntésének végrehajtása érdekében — tekintettel a becsült értékre — a közbe-
szerzésekről szóló  2015.  évi CXL1II. törvény  Ill,  része szerinti, uniós értékhatár alatti értékű nyílt 
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés szerinti eljárás). 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az  584/2019.  (VI.03.) számú határozatában úgy dön-
tött, hogy a  „2  db Nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus illemhely" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény Harmadik 
Rész, uniós értékhatár alatti értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytat le (Kbt.  113.  §  (1)  bekezdés 
szerinti eljárás). 

A  közbeszerzési eljárás cselekményeire vonatkozó információk: 
Az ajánlati felhívás közzétételének napja:  2019.06.11. 
Ajánlattételi határidő:  2019.06.21.  péntek,  12:00 

Az ajánlattételi határidőig ajánlatot nyújtott be a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (az ajánlat a Gazdálkodási Ügyosztályon megtekinthető), ajánlati ára nettó 
34.694.000 Ft  + Áfa. 

Közbeszerzés-jogi formai és tartalmi szempontból megvizsgálásra került az ajánlat, melynek ered-
ményeként megállapítást nyert, hogy hiánypótlásra nincs szükség. 

A  Bíráló Bizottság az eljárást lezáró  döntési javaslata az alábbi: 

1) A  BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  (7150  Bonyhád Pere-
zel Mór utca  133.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
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ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban — különösen a Kbt.-ben — foglaltaknak. 
II. A  beterjesztés indoka 

A  közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. 

HI. Döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja  2  db nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus illemhely 
telepítése. 

Fedezete a  2019.  évi költségvetésben a  11601  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet ismertetése 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.  pont  1.1.3.  alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság dönt 

„ 1.1.3.  közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési 
ügyekben az eredmény megállapításáról, bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosí-
tásáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatás-
kört, kivéve továbbá a  22/2011.  (IV.12.) önkormányzati rendeletben meghatározott Józsefvárosban 
működő önszerveződő közösségek, művészek és sportolók pályázati támogatásához kapcsolódó 
szerződések módosítását;" 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  „2  db Nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymen-
tes, közterületi automatikus illemhely" tárgyú közbeszerzési eljárásban — a Bíráló Bizottság 
határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján — úgy dönt, hogy a következő eljárást lezá-
ró döntést hozza: 

I. A  BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  (7150  Bonyhád Perczel 
Mór utca  133.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok 
és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi fel-
hívásban és a vonatkozó jogszabályokban — különösen a Kbt.-ben — foglaltaknak. Elfogadott aján-
lati ára nettó  34.694.000 Ft  + Áfa. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

2. a  „2  db Nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi automatikus illemhely" tár-
gyú közbeszerzési eljárás nyertese a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(7150  Bonyhád Perczel Mór utca  133.). 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

3. felkéri a polgármestert a BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 
történő adásvételi szerződés aláírására. 



BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-R1MÁ EDINA SOÓÍGY6Ö 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

P-4v 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzété-
tel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  június  24. 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZ/ÁLY 
LEÍRTA:  DR.  HENCZ ADRIENN 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

4. 
dr. Mészár  Erika 

aljegyző 
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI üLültő l. KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 

I. Általános információk 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye: Józsefvárosi Önkormányzat (Magyarország,  1082 Budapest 

Baross Utca  63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya:  „2  db Nyilvános, egy ügyfélteres, akadálymentes, közterületi 

automatikus illemhely" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei: Kbt. Harmadik Rész,  113. 

§  (1)  bekezdés szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás. 

4. Eljárási cselekmény: Lezáró döntési javaslatok 

5. Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat (Magyarország,  1082 Budapest  Baross Utca  63-67.) 

6. Időpont:  2019.  június  24. 4 4  :00  óra 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: Bíráló bizottság alulírott tagjai. 

S. Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlati ár:  2019.06.21 14:00-kor létrejött bontási 

jegyzőkönyv szerint. 

U.  Bontás 

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig  (2019.06.21 12:00)  a fenti tárgyú eljárásban  1  darab, 

azaz egy ajánlat érkezett. 

A  bontáson a Kbt.  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre: 

Ajánlattevő neve: BOGÉP Ipari  es  Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:  7150  Bonyhád Perczel Mór utca  133. 

1.Nettó ajánlati ár összesen (nettó  HUF):  34 694 000 

2.Többletjótállás időtartama  24  hónap felett  (0-36  hónap):  12 

3.  Előteljesített napok száma  a 120  naptári naphoz képest (ajánlati  dem  minimum 

értéke:  0 nap, maximum  értéke  30 nap.  Ajánlatkérő  a 0  naptól  30.  napig terjedő 

megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek  a  felolvasólapon  0  -  30  -ig terjediiegész 

számot):  30 
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III. HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁSKÉRÉSÉS ÁRINDOKLÁSKÉRÉS 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását 

követően hiánypótlási felhívást, felyilágosításkérést és árindokláskérést elrendelni nem volt szükség. 

IV. AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

AJÁNLA1TEW5 NEVE 
BOGÉP Ipari és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségü Társaság 

 

Ajánlat Pont Pontszám 
1.Nettó ajánlati ár összesen (nettó  HUF): 

 

100,C0 8000,00 

2.Többlet játállás időtartama  24  hónap felett  (0- 36  hónap): 

— 

100,00 1000» 

3.  Előteljesített napok száma  a 120  naptári naphoz képest (ajánlati elem  minimum 

érteke:  O nap, maximum  értéke  30 nap.  Ajánlatkérő  a 0  naptól  30.  napig terjedő 

megajánlásokat értékeli. Ajánlattevánek  a  felolvasólapon  0-30  -ig terjedelegész számot 

): 

 

103,00 1000OEDO 

    

V.  A  KBT.  69.  §  (4)  SZERINTI IGAZOLÁSOK 

BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság ajánlatában teljeskörűen csatolta 

a közbeszerzési dokumentumokban az alkalmassági követelmények tekintetében előírt 

dokumentumokat. 

A  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése értelmében amennyiben ajánlattevő az igazolásokat az eljárás korábbi 

szakaszában önkéntesen benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt 

benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására 

nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság: 

Az előbbi aiánlattevő által csatolásra kerültek a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés igazolására az alátámasztó dokumentumok.  

A  Bírálóbizottság a benyújtott iaazoló dokumentumokat megvizsgálta és megállapította. hogy további 

hiányoótlás/felvilágosítás kérés elrendelésére nincs szükség.  
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VI. Döntési javaslat az eljárás lezárásához 

A  Bírálóbizottság a benyújtott igazoló dokumentumok vizsgálatát követően az alábbi döntési javaslatot 

terjeszti a döntéshozó elé: 

Javasoljuk BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek nyilvánítani: 

A  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban 

benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem 

Úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották be - 

és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér." 

BOGÉP  load  és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság aiánlatában csatolásra 

kerültek a kizáró okok  es  az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az 

alátámasztó dokumentumok.  

A  Bírálóbizottság a hiányoótlás keretében benvúitott igazoló dokumentumokat megvizsaálta és 

megállaßította.  how  azok megfelelően igazoliák a felhívásban meghatározott alkalmassági 

követelményeknek való meofelelést.  

2. A  BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által 

megajánlott nettó ajánlati ár (mint legkedvezőbb nettó ajánlati ár) a rendelkezésre álló fedezeten 

belül van, a fedezet kiegészítése nem szükséges. Tekintve, hogy az eljárás során nem merült fel 

a Kbt.  75.  §-a szerinti eredménytelenségi ok, javasoljuk az eljárást eredményesként kihirdetni. 

3. javasoljuk nyertes ajánlattevőnek kihirdetni az  BOGS  Ipari és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott ajánlat a 

legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat és ajánlattevő ajánlatkérő hiánypótlást követően 

megfelelően igazolta alkalmasságát és kizáró okok hatálya alatt nem állását. 

4. Javasoljuk a szerződést az BOGÉP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

ajánlattevővel megkötni 

Tagok eavéni véleményei: 

A  Bíráló Bizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja nyilatkozom, hogy jelen jegyzőkönyvben 

foglaltakkal kapcsolatban egyéb észrevételem nincs! az alábbi észrevétellel élek: 
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A  Bíráló Bizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja nyilatkozom, hogy jelen jegyzőkönyvben 

foglaltakkal kapcsolatban egyéb észrevételem nincs / az alábbi észrevétellel élek: 

A  Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja nyilatkozom, hogy jelen 

jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban egyéb észrevételem nincs / az alábbi észrevétellel élek: 

A  Bíráló Bizottság közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező tagja nyilatkozom, hogy jelen 

jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban egyéb észrevételem nincs / az alábbi észrevétellel élek: 

Kmf. 

Bíráló Bizottság tagjai: 

pénzügyi szakértelemmel közbeszerzés tárgya szerinti (műszaki-szakmai) 

rendelkező tag szakértelemmel rendelkező tag 

      

Bujtor Dávid 

közbeszerzési szakértelemmel 

rendelkező tag 

jogi szakértelemmel 

 

rendelkező tag 

 

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bíráló Bizottság befejezi a munkáját. 
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