
 

  
 
 

 
Tárgy: Döntés a „Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú 

kiegészítő építési beruházás megvalósítására” című közbeszerzés során az eljárás 
eredményességéről és nyertes ajánlattevőről 

 
25/2020.(V.22.) számú Polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020(III.11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

 
1)    A „Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” című 

közbeszerzési eljárását  
eredményesnek nyilvánítom. 

 
2) A  Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse Dózsa György Út 

219.) ajánlattevő ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítom az alábbiak szerint: 
 Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető    
tartalmi elemei: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 261.137.123,- HUF 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő) 

3 fő 

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott 

szakember többlet szakmai tapasztalata az 
előírt, legalább 9 hónapon felül (minimum 0 

hónap, maximum 60 hónap) 

60 hónap 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva 
a minimálisan kötelező 24 hónap felett 

(minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 
12 hónap 

 
3)   A Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse Dózsa György Út 

219.) ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és nettó 261.137.123,- Ft 
+Áfa ajánlati árral a vállalkozási szerződést a Kbt. előírásai szerint megkötöm. 
 

4)   Felkérem akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés 
ajánlattevőknek való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 3 munkanapon belül. 
 

 
Bugyi Nagyközség Polgármestere 

2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1. 

Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 

e-mail: hivatal@bugyi.hu; Internet: www.bugyi.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1200; Szerda: 800-1200; 1300-1500; Péntek: 800-1200 
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 Határidő: 3 munkanap- írásbeli összegezés kiküldésére    
                          10 nap lejárta után 15 nap- szerződés megkötésére                     
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

     Török Anita pénzügyi vezető    
 

 
Bugyi, 2020. május 22. 

                 Nagy András Gábor                                         
              polgármester        
 
 
Indokolás 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata (2347 Bugyi, Beleznay tér 1.) ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 113. § (1) bekezdése szerinti Vállalkozási szerződés az „Új 

bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú építési beruházás megvalósítására” 33/2020(03.09) számú 

határozatával nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

  

Az eljárás ajánlattételi határidejét 2020. május 06. 10:00 óra. A tisztázó kérdések miatt az ajánlattétel 

határidejét 2020. május 11. napra módosítottuk. 

 

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig a közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi 

ajánlatok érkeztek: 

 

Név: EU-ÉPÍTŐ Kft. 
Székhely: 2750 Nagykőrös Szabadság tér. 10. 
 

Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 276.402.598,- HUF 

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, 
maximum 3 fő) 

3 fő 

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 

9 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
47 hónap 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 
24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 

12 hónap 

 
Név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 2360 Gyál Toldi Miklós Utca 45. 
 
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 285.231.595,- HUF 



 

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, 
maximum 3 fő) 

3 fő 

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 

9 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
60 hónap 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 
24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 

12 hónap 

 
Név: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219. 
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 261.137.123,- HUF 

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, 
maximum 3 fő) 

3 fő 

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 

9 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
60 hónap 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 
24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 

12 hónap 

 
Név: ZIB Komplex Kft. 
Székhely: 7811 Csarnóta Fő Utca 49-2. 
 
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 284.978.126,- HUF 

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, 
maximum 3 fő) 

0 fő 

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 

9 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 
60 hónap 



 

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 
24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 

12 hónap 

 
Az ajánlatok bírálatát megelőzően a Bírálóbizottság a Kbt. 69. § (3) bekezdés és az eljárást 
megindító hirdetmény VI.3.9) pontjában előírt pontozási módszer szerint az ajánlatokat értékelte, 
amely során az alábbi értékelési pontszámok kerültek kiosztásra: 

AJÁNLATTEVŐ neve, címe 
ÉRTÉKELÉSI 
PONTSZÁM 

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 
(6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219.) 10000,00 

KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(2360 Gyál Toldi Miklós Utca 45.) 9408,686461 

EU-ÉPÍTŐ Kft. 
(2750 Nagykőrös Szabadság tér. 10.) 9396,729424 

ZIB Komplex Kft. 
(7811 Csarnóta Fő Utca 49-2) 7914,386559 

 
A határidőben beérkezett, és a hirdetmény VI.3.11) 3. pontjában rögzítettek alapján a 
közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbbnek tekinthető Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 
ajánlattevő tekintetében hiánypótlási felhívás kibocsátására volt szükség. 
 
A hiányok benyújtásának határideje 2020.05.22-én 10:00 órakor járt le. 
 
Ajánlattevő benyújtott ajánlatával kapcsolatban hiánypótlási felhívás kibocsátására volt 
szükség az alábbiak szerint: 
 
1. Ajánlattevő által, az ajánlata részeként benyújtott, a teljesítésbe bevonandó hátrányos helyzetű 
munkavállalókról szóló nyilatkozat nem tartalmazza az adott munkavállalók személyazonosító 
okmányainak számát.  
 
Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlásban benyújtani a teljesítésbe bevonandó hátrányos helyzetű 
munkavállalókról szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt 
munkavállalók személyazonosító okmányainak számát. 
 
2. Ajánlattevő által, az ajánlata részeként benyújtott, a felhívás III.1.3) M.I. alkalmassági követelmény 
alátámasztására vonatkozó referenciaigazolás nem tartalmazza az alábbi adatokat: 
 

a) az alkalmassági igazolásához szükséges főbb adatok (olyan részletezettséggel, hogy abból az 
alkalmassági feltétel szerinti alkalmasság megállapítható legyen); 

b) saját teljesítés arányát %-ban 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőt, hogy az alkalmasság igazolásához szükséges 
referenciaigazolásból nem állapítható meg egyértelműen, hogy a referencia munka tartalmaz a felhívás 
III.1.3) M.I. pontjában meghatározott minden szakág szerinti építési munkanemet (tartószerkezet építés, 
építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság) 
 
Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlásban olyan referenciaigazolást benyújtani, amely mindenben 
megfelel a felhívás III.1.3) M.I. pontjában foglalt előírásoknak és megfelelően alátámasztja 
ajánlattevő alkalmasságát. 
 
3. Ajánlattevő által, az ajánlata részeként benyújtott sávos munkamenet ütemterv nem tér ki egyértelműen 
azon munkanemekre és naptári napokra, ahol ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt hátrányos helyzetű 



 

munkavállalókat foglalkoztatni kívánja, így a benyújtott ütemterv nem felel meg teljes körűen a 
közbeszerzési dokumentumok 16. pontjában foglalt előírásoknak. 
 
Ajánlattevő által, az ajánlata részeként benyújtott sávos ütemterv nem tartalmazza továbbá a végszámla 
tervezett benyújtásának idejét és a végszámla teljesítményértékét nettó összegben, így a benyújtott 
ütemterv nem felel meg teljes körűen a közbeszerzési dokumentumok 16. pontjában foglalt előírásoknak. 
 
Hiánypótlásban a sávos munkamenet ütemterv benyújtását kértük.  
 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt hiánypótlást határidőben, megfelelően 
benyújtotta. Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. 
 

 

Bíráló Bizottság Döntési javaslata: 

 

1. Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, hiánypótlást követően 
megfelel a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
feltételeknek és előírásoknak. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlata részeként benyújtott 
dokumentumokban megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alatt nem áll és megfelel az 
előírt alkalmassági követelményeknek, valamint valamennyi szükséges 
nyilatkozatot/dokumentumot az előírásoknak megfelelően benyújtotta, illetve a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot adta. 
 
2. A bírálóbizottság javasolja, hogy a Kbt. 79. § (1) bekezdése figyelembevételével ajánlatkérő 
tájékoztassa az ajánlattevőt, hogy - a Kbt. 77. § (4) bekezdés szerint – ajánlata nyertes ajánlatnak 
tekinthető és vele a Kbt. 131. §-ban foglaltak szerint a szerződés megköthető. 
 
3. A bírálóbizottság javasolja, hogy a döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredményesnek és a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt 10000,00 összpontszámmal 
nyertesnek. 
 
A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy adjon utasítást az ajánlatkérő nevében eljáró 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek 
való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül. 
 
A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy adjon utasítást az ajánlatkérő nevében eljáró 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek 
való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül. 
 
A Bíráló Bizottság javaslatában foglaltakat elfogadtam és a határozat szerinti tartalommal a 

közbeszerzés lezárásáról a döntést meghoztam. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


