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Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

Előzmény
A Képvise|ő-testtilet az 506/2010. (XII. t5.) számú hatźrozatźban döntött a régi Teleki téri Élehiszer-
piac bezátrźlsáről., átépítéséről és arról, hogy az új piac megnyitásáig Ideiglenes Piacot működtet a
Karácsony S. u. 1., Karácsony S. u. 3. és a Szerdahelyi u. |7. szám a|attlévő iires önkormányzati
tulajdonú telkeken. az új Teieki téľi piacra vonatkozó építési engedély jogeľőre emelkedett ż0i1.
decembeľ 30-átn.
A kivitelezés becsült éľtéke nettó 435 mi|tió Ft, melynek alapjźn akozbeszerzésekről szóló 2011. évi
cvIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljáľás kerĺilt |efolýatásra. A
Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 728/2012. (VI.l3.) számú határozatában döntött a
,,Vóllalkozási szerződés a kleki téri piac kivitelezési munkóira,, targytl közbeszerzési eljárás
ajźtnlattéte|i felhívásának és dokumentáciőjánakjóváharyásáľól és honźýán|t aközbeszerzesi eljĺľĺs
kezdeményezéséhez.

A lefolytatott ki)zbeszerzési eljórós Ísmertetése
A nyÍtt közbeszerzési etjáľást megindító felhívás a Közbeszerzési Énesítőben 2}|2.június 29.
napján, a 9646/f012 RE ilctatószámmal, az ajánlattételi felhívást módosító hirdetménv a
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Előterjesztőz dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti ĺilés időpontj a:20|2. október 18. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a ,,Vállalkozási szerződés a Teleki téľi pĺac kivitelezési munkáira''
táľryú ktizbeszeľzési eljáľás ĺqmételt megindításáľa és javaslat bíľálĺí' bizottsáe tasiaiľa
A napiľendet nyí|t!z'átt. ülésen kell tźrgya|ni, a döntés elfogadásához minősített
szav azattobb ségEtlFsége s.
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VáľosgazdálkodásiésPénzĺiryiBĺzottságvéleményezi -

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottságvé|eményezi -

Határ ozati jav as|at a bizottság szálmźra,.

A VárosgazdáIkodási és PénzügyiBizottsáý I{umánszolgát|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előteťesztés megtĺárgł' a|ásátt'
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Kijzbeszerzési Étesítőben 2O|2. július 30. napján, |I57f/20|2 iktatószámmal jelent meg. Az
aján|attéte|i határidő 20|2. augusztus 3 l . l0.00 óra volt.

Aj ánlatot az a|ábbi aj án lattevők nyúj tottak be :

l. Prím Építő Kft. (1083 Budapest,Illés u.17.fsz.2.\
2. Jánosik és Tĺársai Kft. (l l45 Budapest, Szugló u. 6l-63. V/3.)
3. CONSTRUM Beruhazó és Kivitelezó Kft. (2000 Szentendre, Szent|ászlói út 36-38.)
4. HLINÉP Univęrsal Épftóipaľi Zrt. és }T[INÉ,P Capital-Barí Beruházó és Fővállalkozó Kft. kö,z<is

ajánlattevók(4025 Debrecen, SimonfĄi u.34-36._|o94 Budapest, Bokrétau. 19.)
.5. BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft. (1087 Budapest, Könyves rálmán körút 76.)
6.KÉszÉpítő és Szerelő Zrt.(6772 Szeged, Gutenberg ,.zs-zĺ.1
A Kęviselő-testĺilet 9I/20|2. (III.22.) számű hatátro-lata és a 3L9/2O|2. (IX.27.) számtl hatfuozatźtva|
kiegészített Bíľátó Bizottság taelai 20|2. október 15-én tartott ülésén az érvénýelenség, kizárás,
a|kalmatlanság kérdéskörében a döntéshozón ak az atábbi döntés megfiożata|átjavasó5ák:
Eruényes aján|atot nyujtott be és alkalm as a szerzódés teljesítésére:
a Prím Epítő Kft., a Jánosik és Társai Kft', a BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft. ajánlattevő érvényes
aján|atot nyujtott be és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Eľvényte|en ajánlatott nyujtott be
a KESZ Epítő és Szeľelő Zrt. ajźn|attevő ajźn|ata' tekinteffel, arľa, hogy a Kbt. 74.$ (l) bekezdés a) ,

pontja szerint az aján|at éľvénýelen,ha azt az aján|attételi hatĺáridő utłán nyújtották be.

a rĺ-nvÉp Universal Épftőipati Zrt. és HI.INÉP Capital-Bau Beruhálző és Fővállalkozó Kft. közös
ajánlattevők, va|amint a CONSTRUM Beruhĺázó és Kivitelező Kft. ajáłn|attevo tekintettel. a Kbt. 74.$(l) bekezdés e) pontja alapján az aján|at érvénytelen, mivel az nem felel meg az ajźLn|attércÍi
felhívásban és dokumentacióban, továbbá a jogszabźttyokban meghatärozott feltételeknek.

Az aján|attételi felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljĺárásban az aján\atkérő az
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint bírźt|ja e| az érvényes ajánlatokat.
Az aj źn|attétel i fe l h ívás szerinti ré szszempontok :

1.) Ajánlati ár (nettó Ft): súlyszám: 60
2.) Jótállási idő (egész hónap): súlyszám: l0
3.) Késedelmi kcitbér: súlysám: 20
4.) Teljesítésibiĺosíték(nettó aján|atiát%o-a): súlyszĺm: 5

Valamennyi éľvényes aján|attevő ajźnlata a jótállási idő, a késedelmi kötbér, a teljesítési biĺosíték
tekinteteben e g;ĺformą aj án lati ár aik az alábbiak :

Prím Epítő Kft. ajinlatiár 484.976.958 Ft + 27% AFA
Jánosik és Trársai Kft aján|ati źr 493.391.040 Ft + 133.215.581'- Ft ÁFA Q7%)BAU-VERTIKÁL Építőipaľi Kft. i1aĺutĺár 536.700.000,- Ft + |44.909.000,- Ft AFA
A kiegészített Bíľálĺóbizottság a döntéshozônak az alábbi éľdemi dtintési javaslatot hoztaz
A Kbt. 2.$ (4) bekezdése szerint ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és a felelős
gazdálkodás elvét szem előtt tartlla kell eljárnia. A Kbt. 76. $ (l) bekezdés c) pđntja a|apjźn:
;,Eredménýe|en az eljánás, ha egyik aján|attev(5 sem vagy az összességében legelőny-öseuu u;ĺńlutot
tevő sem tett - az ajánlatkéľő rendelkezéséľe álló anyagi fedezet métékéľe tetintettel - měgfelelő
ajźnlatot;,,
Tekinettel arra, hogy az összeségében legelőnyősebb ajźntatot tevő sem tett a rendelkezésre álló
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő aján|atot aBftźúőbizottság javasolja a Döntéshozőnak,
hogy az eljáľást a Kbt. 76.$ (l) bekezdés c) pontja alapján nyílvánítsa ereáményteíennek.

Fentiek a|apján a Váľosgazdátkodási és Pénziigyi Bizottság 2OI2. oktőber |7-én tartott ülésén úgy
döntött, hogy a ,,Vĺźllalkozasi szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkdira,, tárgyű kozbeszerzđśi
eljárás eredménýelen a Kbt. 76.$ (1) bekezdés c) pontja a|apjźn Tekintetteí ana, hogy az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett a ľendelkezésre álló anyagi fedezet meľtěteľe
tekintettel megfelelő aj ánlatot.



Javaslat újÚj kiizbeszerzési eljdrds megindításlźra és BíróIlóbizottslźg kĘészí,tésére
Ąz új Teleki téri piac megépítése fontos önkormányzati érdek, mé|tye|- az onkormányzat a keriileti
lakosság igényeit elégíti ki, helyi kisvállalkozók, kiskereskedők érdekeit sza|gá|ja, az megépítendő
piac az elavult, korszerűtlen és az évtizedek óta megrijításra váró piac a konábbinál jóval ňágasabb

' színvona'lon fud míĺködni. hagyományos ősteľ'melőket megtaľtva a kultuľált és színvonalas vásárlás
lehetőségeit megteremtve, mely a kor építészeti kihívásainak és é|elmiszerbiĺonsági,
(nép)egészségusyi előírásoknak megfelelő módon kerül kia|akításra.

E jelentős, kizáró|ag önkormányzati forrásokbó| megvalósuló beruhĺázáshoz sziikséges az űj
közbeszerzési eljárás megindításą a becsiilt érték nettó 435 millió Ft. A beruhźulźs ,,olumene,-komplexitĺásą továbbľa is indokolja, hogy a Képviselő-testtilet által léÍrehozott 5 tagű bínálóbizottság
(a.továbbiakban: Alapbizottság) cgészüljön ki olyan személyekkel, akik aközbeszerżésúrgyaszerinti
szakéľtelemmel rendelkeznek és akik, az eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció óikészítése,
azajźn|atokértékelése soľán és aze|járásmźs szakaszábanrésztvesznek (Kbt.22.\.
Tá$ékoztatom a Tisztelt Képvisető-testiilet, hogy a 9I/20|2. (III.22.) szźlmű képviselő-testtileti
hatfuozatalapján létrehozott 5 tagú bizottság(Alapbizottság) egyik taga,YatgaJldit20|2. október 3-
án felmondását benyújtotta, ezért ezen hely betöltendő.

Mindezek a|apjźn tárgyi közbeszerzési eljárásban javaslom az A|apbizottság l fĺlvel töľténő
kiegészítését és a tĺárgyi közbeszerzési eljĺárásban 4 fóve| töľténő kiegészíťését, -"lyből 2 f(5rőĺ már
dĺintést hozott a Képviselő-testiilet 3|9/20|2. (IX.27.) szźműhatározatźtban, melyneĹ eredményeként
ezen e|járásban a|étszám összesen 9 fó.

A Kiegészített Bírálóbizottsäg tagjai megbízási dijban részesülnek, melynek kezdőidőpontja 2012.
november 0l. napja, vége tárgyi kozbeszerzési e|jáľás eredményeként kötött vát||a|kozási sżerződés
a|źúrása. Megbízási dij összege 140.000,- Ftlfő/birá|at+ jáľulék.

Tekintettel arra, hogy az A|apbizottság 5 tagjának megbizźtsi díjĺáról egész évre a Képviselő-testĺilet
már fedezetet biztosított(bruttó t2.000,- FtJhő/birát|at, vuEY bruttó 40.000,- Ft/hó rendékezésre állási
díj), ezért fedezetet a 4 fó (kiegészített biráióbizottság) díjazására vonatkozóan kell bizosítani, mely
összeg 2012. évre 560 e Ft személyi juttatas és 136,l e Ft szociálishozzájárulás és 2013. évre ugyan
ezen összegekre előzetes k<jtelezettségvállalás szükséges. Az e|ózetes kö'telezeffségvállalás indóką
hogy 20|3. január hónapban keriil sor a beérkezett ajźn|atokbírát|atára.

A20i2. évi megbizási dij feđezetéiil javaslom azáIta|źnosműködési tartalékot megjelölni.

Tlźjékoztatds az ílj közbeszerzési eljdrós lefolytatlźslźnak iitemezése
Tisztelt Képviselő-testüIet az alábbi ütemezés azon esetet mutatja be, amikor az ajántattételi felhívásra
éľvényes ajánlatok éľkeznek be, az aján|ati ár a becsĹilt éľtéket nem haladja meg és a közbeszeľzési
eljárás folyamán nincs jogoľvoslat. Ellenkező esetben a hatĺáridők meghosszabbodnak.

2012. november 14. aBírálőbizottsáąazajánlattételi felhívást és dokumentációt e|őkészíti,
2012. november 21. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az aján|attéte|i felhívás és
dokumentiíció elfogadásáról, és hozzá$źru| akŕIzbeszerzési eljáľás megindításához,
20|2. november 23. az ajén|attételi felhívás megielenése aKozbeszerzési Étesítőben
20 12. decemb er 1 4. aj án|attéte|i határidó |ejźr ata
20|f . december 14. a beéĺkezett ajźn|atok borítékbontása
20|2. december 19. az ajáłn|attevők felhívása hiánypótlásra
2013. január l l. aBbáiőbizottság értékeliazaján|atokat

, 2013. január |6. aYárosgazdźltkodási.és Pénnlgyi Bizottság dönt eljárás eredményéről
2013. januźr 28. a szeľződéskötés első időpontja (eredmény megállapítását követő 10 nap
szerződéskötési moratórium)

A Képviselő-testiilet döntése a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. s Q)
bekezdésén, a 10. $ (1) bekezd d) pontjrín, a Kbt. 22. $-ánalapul.
Fentiek a|apján kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.



' i Határozatijavas|at

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. a Teleki téri piac kivitelezési munkáira vonatkozóan közbeszerzési eljrárás megindíĺására felkéri a
' 'Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, a becsült éľték nettó 435 millió Ft.

2. a 9|/f0I2. (ÍII.22.) számú képvise|ő-testÍileti hatfuozatban létrehozott Bíráló Bizottságot
(Alapbizotts ź,e) M alábbi l fĺivel kiegészíti:

3. a ,,Yáů|a|kozási. szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáira'' tárgytl közbeszerzési
.e|jźrásban.az Alapbizottságot és a 3|9/2012. (ĺx.27 .) szémű képviselő-testületi hatźtrozat szerinti
Kiegészített Birá|őbizottságot az alábbi 2 ťove| kiegészíti:

a Kiegészített Bírá|őbizottság tagjai (4 f(') 2O|2. november 0l. napjźtő| a ,,Vállalkozási
szerződés a Teleki téri piac kivitelezési munkáirď' tárgi közbeszerzési eljrárás eľedményeként
kötött vállalkozási szerződés a|áirásźig megbízási dijazásban részesülnek, melynek összege
bruttó 140.000,- Ft/ťo/bírźiat + jáľulék.

4. a 4. pontban foglaltak fedezetére az áůta|ános működési tartalékot jelö'li meg
' a) és ennek éľdekében az onkormźnyzat kiadás ll107-01 cím működési cél és átta|rános
. tarta|ékon belül az áitalrénos tartalék e|oirányzatźt 696,1 e Ft-ta| csökkenti és ezze|

egyidejiĺleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz á|lamháztartźlson belĹilre ) ezenbelül saját
kĺiltségvetési szeľvek felĺigyeleti működési tĺámogatása e|őirényzatźú ugyan ezen összeggél
megemeli a Polgármesteri Hivatal támogatása címén.

b) a Polgáľmesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési
felügyeleti,szervi támogatása e|oirányzatźt,696,| e Ft-tal megemeli, ezze| egyidejíĺleg a
|230I cím személyi juttaüás e|őirŕnyzatát 560,0 e Ft.tal, a szociá|is hozzźljfuutźts e|őirźnyzatźú
136,I e Ft-tal megemeli birźióbizottsági dĺi címén.

c) a20|3. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat sajáftbevételei
terhére a Teleki téri piac kivitelezési közbeszerzési eljárás bíráiatamiatti megbízási díjra.

5. felkéri .a polgármestert a 2. és 3. pont szerinti személyekkel kötendő megbízási szerződés
a|áirźsźra.

6. fe|kéri a polgáľmestert, hogy a határozatban fog|altakat az önkormźnyzat költségvetésének
k<ivetkező módosításán ái és a20I3. évi költségv etés tervezésénél vegye figyelembe.

Fe|elős: polgáľmesteľ .

Hataľidő: l-3. pont esetén 2012. október 18.
4.-5. pont esetén 20|2. november 01.
6. pont esetén 2012. november 01.
7. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása, legkésőbb

2012. december 37.'2013. évi költségvetés tervezése. , .' / /
Budapest,2Ol2. október 18. / , :/-
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Törvényességi ellenőrzés: 
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