Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
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Tárgy:

Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú, és a
„Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárások
eredményeinek megállapítására
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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2018. (IX. 29.).

számú határozatában fedezetet biztosított a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú, BudapestJózsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (a
továbbiakban: Program) című projekthez kapcsolódóan az LP5 / Család és Lakóház
Mentorálás alprogramban megvalósuló „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése
(LP5)” tárgyú és a „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” projektelemhez. Az
árubeszerzések becsült értéke a bútorok és a műszaki cikkek esetében egyaránt nettó
19.685.039 Ft.
A LP5 alprogram tartalma, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe
helyező kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a közös társadalmi felelősségvállalás,
valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok számára hosszútávon
biztosítani a lakhatást és a lakhatási rendszerből való kihullás megakadályozását. A
tevékenység legalább 300 családdal teremt kapcsolatot.
A motivációs csomagok célja, hogy a Programban résztvevő lakosokat motiválja arra, hogy
minél aktívabban bekapcsolódjanak a Program megvalósításába.
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Fentiek alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 45/2020 (VI.22.) határozatában döntött
a Kbt. 112. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárások megindításáról (eljárások
kerültek megindításra 2020. júniusban.
Tájékoztatás a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról:
A) Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)
Az ajánlattételi határidő – a kiegészítő tájékoztatások hosszabbítása miatt – 2020. október 15.
volt.
Az ajánlattételi határidőre 5 ajánlatot nyújtottak be az alábbi szervezetek:
 ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.),
 Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest Kőbányai Út
49.A.ép.1.em),
 Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (4600 Kisvárda Mátyás király
Utca 109.),
 CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.)
és
 Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest Zoltán Utca 3.).
A Bíráló Bizottság 2020. november 4. 10 órától ülésezett és megállapította, hogy az
eljárásban benyújtott valamennyi ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjának
rendelkezéseire tekintettel.
Ennek okán megállapította, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján figyelemmel arra, hogy az eljárásban kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
B) Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)
Az eljárásban az ajánlattételi határidő 2020. augusztus 18. volt, mely időpontig az alábbi
ajánlatok érkeztek be:
12 hónap jótálláson
Nettó ajánlati ár
Ajánlattevő neve
felüli többlet jótállás
összesen (HUF)
vállalása
Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és
Forgalmazó Kft
19 667 270
12
2072 Zsambék, Magyar utca 21-23.
CPM Mobilier Kft.
29 726 631
12
6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.
Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
19 599 070
12
3530 Miskolc, Corvin utca 1. B. ép. 3.
Meixner Csaba e.v.
18 765 000
12
1151 Budapest Kossuth utca 15. IV/8.
A Bíráló Bizottság ülésén megállapította, hogy az Ajánlatkérő a 2020. október 13. napján a
Közbenső Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvben foglaltak szerint a Kbt. 81. § (5) bekezdés
szerint az előzetes értékelés alapján a legkedvezőbbnek minősülő ajánlattevő, azaz Meixner
Csaba e.v. (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.) vonatkozásában végezte el a Kbt. 69. §
szerinti bírálati cselekményeket.
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Ajánlatkérő 2020.10.15. napján, valamint 2020.11.03. napján hiánypótlási felhívást küldött ki
az alábbi ajánlattevő részére: Meixner Csaba e.v. (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.).
A Meixner Csaba e.v. (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.) ajánlattevő mindkét
hiánypótlás vonatkozásában a hiánypótlás benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtotta
hiánypótlását, a hiánypótlási felhívásokban foglaltaknak eleget tett, a hibás, illetve hiányos
dokumentumokat megfelelően pótolta és javította.
A Bíráló Bizottság az alábbiakat terjeszti a Döntéshozó elé:
1) A Meixner Csaba e.v. (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.) ajánlattevő által
benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban –
különösen a Kbt-ben – foglaltaknak.
2) Javasoljuk a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíteni.
3) Javasoljuk a szerződés megkötését a Meixner Csaba e.v. (1151 Budapest, Kossuth
utca 15. IV/8.) ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legalacsonyabb ár
megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot.
II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, a Program kapcsán az „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú
és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárások lezárása. A pénzügyi fedezet a pályázati támogatásból a Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított. A „Motivációs csomagok
(műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú eljárás eredménytelen, így az pénzügyi fedezetet nem
igényel. A „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú eljárás eredményes.
IV. Jogszabályi környezet

A 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész uniós értékhatár alatti értékű nyílt (Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
Mellékletek: Bíráló Bizottsági dokumentumok
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Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020.(XI….) számú határozata
Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs
Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (LP5)” tárgyú,
és a „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési
eljárások eredményeinek megállapítására
A képviselő-testület
1. eredménytelennek nyilvánítja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül
„Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési
eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (1) bekezdés
b) pontja alapján figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárásban kizárólag érvénytelen
ajánlatot nyújtottak be.
2. eredményesnek nyilvánítja a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekten belül
„Motivációs csomagok (bútor) beszerzése (LP5)” tárgyú közbeszerzési eljárást. A
nyertes ajánlattevő Meixner Csaba e.v. (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.), a
nyertes ajánlat összege nettó 18 765 000 Ft.
3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Intézményvezetőjét a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító
számú Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című
projekten belül a „Motivációs csomagok (bútor) beszerzése (LP5)" tárgyú
közbeszerzési eljárásban a keretszerződés aláírására.
Felelős:

az 1. és 2. pont esetében: polgármester
a 3. pont esetében: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ Intézményvezetője

Határidő: a 3. pont esetében: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
szerinti szerződéskötési moratórium lejáratát követően
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Wit Zrt.
Budapest, 2020. november 23.

Sárkány Csilla
vezérigazgató
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