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

ELŐ TERJESZTÉS 
sz. napirend 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  július 3-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Családlátogató  Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú, nyílt 
közbeszerzési eljárás kapcsán a köztes döntés meghozatalára 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila vezérigazgató Rév8 Zrt. 
Készítette: dr. Sólyom Attila, Rév8 Zrt. 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: Bíráló Bizottság ülésének dokumentuma 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az  91/2018. (IX. 
29.).  számú határozatában fedezetet biztosított a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú, Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (a továbbiakban: 
Program) című projekthez kapcsolódóan az KP2 Családlátogató  Mobil Team  / Családi 
Konzultációs  Team  alprogramok (a továbbiakban: Családlátogató  Mobil Team)  projektelemhez. 
A  szolgáltatás megrendelésének becsült nettó értéke  23.516.417 Ft. 
Fentiek alapján a „Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  113.  §  (1)  bekezdés 
szerinti összefoglaló tájékoztatóval indított nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 
Ennek kapcsán a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (VPB) döntött a közbeszerzés 
megindításáról a  44/2019. (IV. 29.)  számú határozatában. 
A  Közbeszerzési eljárás lebonyolítását az Ész-Ker Zrt.(a továbbiakban: Észker) végezte. 
A  közbeszerzési eljárás megindult, melynek lezárása  2019.  május  23. 10  óra.  A  megjelölt 
határidőig  2  (kettő) darab ajánlat érkezett. 

1.ajánlattevő: Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 
Fecske)  (1091 Budapest,  Üllői út  107  fsz III.). 
Az ajánlata: nettó  19 991 000  forint. 

2. ajánlattevő: Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa (a továbbiakban: Közalapítvány)  (7623  Pécs, 
Szendrey Júlia Utca  6.). 

Az ajánlata: nettó  24 814 000  forint. 

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlat felbontását követően az Észker a Kbt.  69. 
§-ában foglaltak értelmében megvizsgálta, hogy a határidőig benyújtott ajánlatok megfelelnek-

 

e az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és a közbeszerzési 
jogszabályok rendelkezéseinek. 



Az Észker a Kbt.  71.  §-a értelmében, első körben hiánypótlásra szólította fel a két ajánlattevőt, 
a hiányok pótlására, felvilágosítás megadására  2019.  június  5. 16:00  óráig tartó határidőt 
határozott meg. 
A  Fecske esetében a Kbt.  71.  §-a értelmében, második körben az Észker felvilágosítást kért, 
melynek megadására  2019.  június  12. 16:00  óráig tartó határidőt határozott meg. 
Ezt követően a Fecske esetében harmadik körben újabb hiánypótlást kért, melynek megadására 
2019.  június  19. 16:00  óráig tartó határidőt határozott meg. 

A 2.  ajánlattevő, vagyis a Közalapítvány esetében határidőre — és azóta sem — teljesítette az 
előírt hiánypótlást, ezért a fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja 
alapján, érvénytelen. 

A  fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság  2019.  június 25-én  9:30  órától tartotta ülését, ahol a 
Bizottság megszavazta: 

1. A  Döntéshozó a „Családlátogató  Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban rendelje el, hogy történjen meg az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, a Fiatalokat, Egészséget, 
Családot Segítő Közhasznú Egyesület megfelelő határidő tűzésével való felhívása a 
kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint — adott esetben— a Kbt.  82.  §  (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt igazolások benyújtása. 

2. A  Döntéshozó nyilvánítsa érvénytelennek a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa 
ajánlattevő ajánlatát a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján. 

IL A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a Program kapcsán a Családlátogató  Mobil Team  alprogram projektelemhez 
kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás eredményes lezárása.  A  pénzügyi fedezet a pályázati 
támogatásból a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében 
biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (Xl.  06.)  önkoimányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1.3.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat 
\  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ügy dönt, hogy 



JÓVÁHAGYTA: 

dr. MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

DANADA-RI  N  EDINA SOOS GY RGY 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

1. elrendeli, hogy történjen meg a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül a „Családlátogató 
Mobil Team  felállítás és működtetés" tárgyú közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő — a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő 
Közhasznú Egyesület — megfelelő határidő tűzésével való felhívása a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények, valamint — adott esetben — a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
82.  §  (5)  bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt igazolások benyújtása. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  3. 

2. érvénytelennek nyilvánítja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül „Családlátogató  Mobil 
Team  felállítás és működtetés" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa ajánlattevő 
ajánlatát. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.július  3. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Ész-Ker Zrt. 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon. 

Budapest, 2019.  június  26. 

dr. legy Attila 
vezérigazgató 

KÉSZITEI 1E:  Riv8 ZRT. 

Itiv8 ZRT. 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: GI K 6- 1'  e 
JOGI KONTROLL: itoek—.) Lcr 

ELLENŐRIZTE: 
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Ész-Ker Zrt. 
11-1026 Budapest, 
Pasaréti üt  83., BST  Irodaház 

Ube in 
ÉSZ-KER 

tel.:  +36 1 788 8931 
fax: +36 1 789 6943 

e-mail: titkarsag@eszker.eu 

JEGYZŐKÖNYV 

bíráló bizottsági ülésről 

Eljárás megnevezése „Családlátogató  Mobil Team felállítás és működtetés" 

EKR azonosító EKR000568812019 

EljäräsIcselekmény tárgya 
A beérkezett ajánlatok bírálata, értékelése valamint a köztes 

döntés előkészítése érdekében megtartott Bíráló Bizottsági ülés 

. Helye 1081 Budapest  Népszínház  u. 22. 

Időpontja 2019.  június 25-én délelőtt  9.30. 

Jelenlévők Jelenléti ív szerint. 

1. Előzmények 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67,  a továbbiakban 
Ajánlatkérő) a közbeszerzésekte szóló,  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része alapján Uniós értékhatár 
alatti, összefoglaló tájékoztatással indított, nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt.  113. 5 (1)  bekezdés szerinti) 
indított az „Csolddlátogató  Mobil Team felállítás és működtetés" tárgyban. 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást  2019.  május 11-én közvetlenül, egyidejűleg írásban küldte meg az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek az EKR-en keresztül. 

Az ajánlattételi határidőt ajánlatkérő  2019.  május 23-án  10:00  órai időpontban határozta meg.  A  megjelölt 

határidőig  2  (kettő ) darab ajánlat érkezett 

Ajánlattevő rövid neve 1.  Nettó ajánlati ár  (HUF) 

2. 

szakember 

hónapon 

szerzett
 

Az M.1.1. 

36 
felüH 

szociáHs 
területen 

szakmai
 

3. Az M.1.2. 

szakember  36 
hónapon felüli 
addiktológiai 

területen szerzett 
szakmai többlet 

taPasztalata  (0-36 
hónap) 

tapasztalata 

többlet 
(0- 

36  hónap)_ 
FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, 
CSALÁDOT  SEW()  KÖZJ-tASZNÜ 

EGYESÜLET 
19 991 000 

.  

36 

r 

36 

Baranya Megyei Önkormányzat 

Közegészségügyi, Narkomán 

Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató 
Közalapítványa 

24 814 000 

e
 

r 

36 36 

A  Kbt.  68.  §  (4)  és  (5)  bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - 

azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé tette. 

2. A  Kbt.  69.  § szerinti bírálat 

A  bontást követően a beérkezett ajánlatok előzetes bírálata során Ajánlatkérő ellenőrizte, hogy 

certop 
ISO 9001 1/4 

certop 
c#4, 



Ész-Ker Zrt. 
11-1026 Budapest, 
Pasaréti út  83., BST  Irodaház Ész-KER 

tel.:  +36 1 788 8931 
fax: +36 1 789 6943 

e-mail: titkarsag@eszkereu 

• az érvényes ajánlattételhez szükséges valamennyi irat, igazolás, nyilatkozat, egyéb előírt dokumentum 

szerepel-e az ajánlatokban; 

• azok megfelelnek-e az előírt formai és tartalmi követelményeknek; 

• nem áll-e fenn ajánlattevőkkel szemben kizáró ok a Kbt.  69. 5 (2)  bekezdésében foglaltakkal 

összhangban; 

• fennállnak-e a Kbt.  114. 5 (8)  bekezdésében foglaltak. 

A  bírálat során ajánlatkérő az alábbiakat állapította meg. 

• Név Baranya Megyei önkormányzat Közegészségügyi, Narkornán Fiatalokat 

Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa 

Székhely 7623  Pécs Szendrey  Julia  Utca  6. 

Ajánlatkérő az alábbi tartalommal hiánypótlást írt elő ajánlattevő vonatkozásában: 

Kbt.  71.  § szerinti felvilágosítás kérés 

Az előírás: 

Az eljárást megindító felhívás  11.2.5)  pontjához kapcsolódóan az Útmutató az ajánlattevők részére 

megnevezésű okiart  5.1.2  pontja a  2-3.  értékelési szempont vonatkozásában az alábbiakat rögzítette:  5. 

„c1) Ajánlatteveinek ajánlatában egyértelműen felkel! tüntetnie azt a személyt (szakember megnevezése, az 

érintett értékelési szempont), akinek a szakmai tapasztalatát az adott értékelési szempont kapcsán figyelembe 

kell vennie Ajánlatkérőnek." 

A  felvilágosítással érintett ajánlati rész: 

Az EKR- ben benyújtott ajánlat részeként a „Dokumentumok" tárhelyen elhelyezett 

„INDILkozalapitvanyok "állomány  9.  oldalán található nyilatkozatban egyértelműen megjelölték, hogy mely 

szakembert mely értékelési szempont vonatkozásában ajánlotta meg. Ugyanakkor az állomány  4.  oldalán 

található önéletrajz nyilatkozatban (végzettség megszerzése) a szakember esetében mindkettő  (M1.1  és 

M.1.2)  alkalmassági feltételt feltüntették. 

A  felvilágosítás megadása pótlása: 

Nevezett ajánlattevőnek felvilágosítás megadására rendelkezésre álló határidő lejártáig fel kellett volna 

oldania a fenti ellentmondást, vagy ismételten benyújtani a szakember önéletrajz nyilatkozatát olyan módon, 

hogy abból az irreleváns alkalmassági feltételre utalást törli  (M.1.2). 

Kbt.  71.  § szerinti felvilágosítás kérés 

Az előírás: 

Az eljárást megindító felhívás  11.2.5)  pontjához kapcsolódóan az Útmutató az ajánlattevők részére 

megnevezésű okiart  5.1.2  pontja a  2-3.  értékelési szempont vonatkozásában az alábbiakat rögzítette:  5. 

„cl) Ajánlattevőnek ajánlatában egyértelműen fel kell tüntetnie azt a személyt (szakember megnevezése, az 

érintett értékelési szempont), akinek a szakmai tapasztalatát az adott értékelési szempont kapcsán figyelembe 

kell vennie Ajánlatkérőnek." 

A  felvilágosítással érintett ajánlati rész: 

,..certop 
N 9001 2/4 

7 \ - 
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elnök, műszak 

gyi bíráló 

Ész-Ker  at. 
H-1026 Budapest, 
Pasarét: út  83.,  BBT Irodaház ÉSZ-KER 

tel.:  +36 1 788 8931 
fax: +36 1 789 6943 

e-mail: titkarsagLreszkeneu 

Az EKR-ben benyújtott ajánlat részeként a „Dokumentumok" tárhelyen elhelyezett 

„INDIT_kozalapitvanyok "állomány  9.  oldalán található nyilatkozatban egyértelműen megjelölték, hogy mely 

szakembert mely értékelési szempont vonatkozásában ajánlotta meg. Ugyanakkor az állomány  5.  oldalán 

található önéletrajz nyilatkozatban (végzettség megszerzése) a szakember esetében mindkettő  (M.1.1  és 

M.1.2)  alkalmassági feltételt feltüntették. 

A  felvilágosítás megadása: 

Nevezett ajánlattevőnek a felvilágosítás megadására rendelkezésre álló határidő lejártáig fel kellett volna 

oldania a fenti ellentmondást, vagy ismételten benyújtani a szakember önéletrajz nyilatkozatát olyan módon, 

hogy abból az irreleváns alkalmassági feltételre utalást törli  (M.1.1). 

Ajánlattevő határidőre — és azóta sem — teljesítette az előírt hiánypótlást, ezért a fentiekre tekintettel az 

ajánlat a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdése) pontja alapján, érvénytelen. 

Mindezekre tekintettel, a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján a bizottság javaslatot tesz, hogy történjen meg a 

FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, CSALÁDOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, mint az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, érvényes ajánlatot tevő, megfelelő határidő tűzésével való felhívása 

a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a  82.  §  (5)  bekezdése szerinti objektív 

kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

3. A  Bizottság javaslata a döntéshozó felé: 

A  fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság egyhangúan az alábbi döntést javasolja: 

A  Döntéshozó az „Csalddlótagató  Mobil Team felállítás és működtetés" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

rendelje el, 

hogy történjen meg az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, a 

FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, CSALÁDOT SEGÍTŐ  KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. megfelelő határidő tűzésével való 

felhívása a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a  82.  §  (5)  bekezdése 

szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására, 

valamint 

nyilvánítsa érvénytelennek 

a  Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa 

ajánlattevő ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdése) pontja alapján; 

ach k.m.f 

műszaki bíráló 

jogi bíráló 

iii-uvae.)tsCb 
pénzügyi bíráló közbeszerzési bíráló 

T-'3cettop 
193 9001 3/4 

C3cerlop 
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Ész-Ker Zrt. 
H-1026 Budapest, 
Pasaréti út  83.,  BBT Irodaház  

• • • tel.:  +36 1 788 8931 
fax: +36 1 789 6943 

É SZ—KER e-mail: titkarsag@eszker.eu 

Záradék: 

A  Bíráló Bizottság elnökének javaslatával: 

A.)  Egyetértek: 

a) Elrendelem, hogy történjen meg az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 

ajánlattevő,  a  FIATALOKAT, EGÉSZSÉGET, CSALÁDOT SEGÍTŐ  KÖZHASZNÚ EGYESÜLET megfelelő 

határidő tűzésével való felhívása  a  kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott 

esetben -  a 82. 5 (5)  bekezdése szerinti  objektiv  kritériumok tekintetében  a  közbeszerzési 

dokumentumokban előirt igazolások benyújtására 

b) a  Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató 

Közalapítványa. ajánlattevő ajánlatát  a  Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 

nyilvánítom; 

B.)  Nem értek egyet, 

Indokolás: 

Budapest, 2019.  június,, „ 

döntéshozó 
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