
BÁtÁ SSÁG YARMAT YÁROS ÖN KORMÁNYZATA
POLGARMESIERÉNEK

70/2021.(lV.12.) h a t á r o z a t a
a ,,GAMESZteIephely és gyepmesteri telep kialakítása" tárgyú közbeszenési eljárás

ered m én yének elfog ad ásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46,§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekinteftel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentése érdekében az alábbi
döntést hozom.

1.) A mellékletben foglalt tartalommal elfogadom a ,,GAMESZ telephely és gyepmesteri telep
kialakítása" tárgy(t közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezést,

2.) A Képviselő-testület a szükséges nettó 22.922.022,- Ft többletforrást projekten belüli
költségátcsoportosítással, valamint saját költségvetésének terhére biztosítja.

Határidő:
Felelós:

2021. április 30.
Csach Gábor polgármester
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Nemzeti, Kbt. LLs. § Nyílt eljárás _ EKR000004L92}2I
EsO - Bírálati szakasz

KözJ:eszerzós GAMESZ telephely és gyepmesterl telep kialakítása
tárgya:

fiániatkórő BalassagiyarrnatVárosÖnkormányzata
n€ve;

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1") Név és címek §elölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Batas.sagyarmat Vá1o_s Önkormányzata

postai cím: Rákóczi fejedelem Út 12.

Város: _BalassagYarmat NUTS-kód;

Nemzeti azonosítószám EKRSZ-8680202
a

HU313 Postai irányítószám: 2660 ... ország: MagYarország

Csach Gábor LórántKapcsolaLtartó személy:

E_mail: pmester@balassagyarmat.hu

Internetcím(ek)

A felhasznáiói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Nemzeti azonosítószám EKRSZ-6384886

postai cím: Május !. Ulca 73

Város: Satgóta_dá1 ,NUTS_kód: HU313 postai irányítószám: 310_0 .. . ,ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www,balassagyarmat

2021.04.06 1 1:l 7:10EKR000004t92021

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)



Il.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

II.1,.1) A közbeszerzés tárgya

GAMESZ teiephely és gyepmesteri telep kia]akitása

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2. 1) A közbeszerzés menrryisége

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő által biztosítottjogerős hatósági engedéiyek és kiviteli tervek alapján Balassagyarmat
belterületén barnamezős terület rehabilitációjaként GAMESZ telepheIy és gyepmesteri telep kiépítése, a kiszolgáió közlekedési
létesítmények megvalósítása képezi a közbeszerzés tárgyát.
A GAMESZ telephely részeként az a]ábbi főbb létesítmények épülnek:
- Iroda- és öltöző épület
- Gépszín
- Aszta]os- és iakatosműhely
A Gyepmesteri telep részeként az alábbi főbb Iétesítmények épülnek;
, Gyepmesteri telep főépülete
- Kenne]ek, kenne]sorok és elkülönítők
A pontos rnennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás,
kiviteIi terv, hatósági engedély és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazta.

IV. szakasz: Etjárás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1-) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt, mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt, 115, § Nyílt eljárás

IV.1,.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenJrpárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív informácíók
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó kőzzététe|

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesítóben:

Iv,2.2\ Hirdetmény kőzzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldéséne§ illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2021,,0I.31,

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetóse:

EKR00000419202l



IV.2.4\ Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakdsz: Az eljárás eredménye

V. szakasz2 Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az e|járás eredményes volt: Igen

Y.2 Az eljátás eredménye

V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Y,2,2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokoIása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

Trend Epítő Zrt.,. Magyargrsz;ág 1P47 Budapes| Baross Utca 74 13875475241

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, akőzbeszerzési dokumentumban, valamínt a vonatkozó
jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő nem á]] az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatáIya aiatt.
Az ajánlat érvényes.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tarta_]mi e]emei:
i. Ajánlati ár (nettó HUF) 263.196,065,- Ft
2. A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 101
hónap
3. A kötelezőjótállási időn (12 hónap) felüli többletjótallás időtartama (0-24 hónap) 1 hónap
4 Hátrányos helyzetű munkava]]alók foglalkozta!á9a a szerz_ődés teljesítése során (0 3 fő) O 

'ő ,

npxovpLnx npítőipari és SzolgáItató Kft,, Magyarország 21,o0 Gödöllő, Ré! Utca 37 ].2000980213

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfeielt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban előírt feltételeknek. Ajánlattevő nem ál] az qiánlattételi felhívásban eIőírt kizáró okok hatátya alatt.
Az ajánlat érvónyes.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tarta]mi elemei:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) 294.316.587,- Ft
2, A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 45
hónap
3. A kötelezőjótál]ási időn (12 hónap) fetüli többletjótá]lás időtartama (0-24 hónap) O hónap
4, Hátrányo9 he|V.letú_munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (0_3 fő). . 0 f9

Y.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súIyszámma] szorzott értékelési pontszámok
aj ánlattevőnként:

Trend Epító Zrt. 9500

Szöveges értékelés:

nPXOtr,tPLBx Építőipari és Szolgáltató Kft.

Szóveges értékeIés:

Y.2.4) Az ajánlatok órtékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

EKR000004l9202I
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Y.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

- Az ,,Ajánlati ár" értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott érték a Közbeszerzési Hatóság,,A nyertes ajánlattevő kivá]asztására szolgáIó értékelési szernpontrendszer
alkalmazásáról" kiadott Útmutatójának (KÉ,. 2o2o. évi 60. szám.; 2020. március 25.\ 1. sz. melléklet A.l.aa.) pontja szerinti fordított
arányosítás módszeréve1 kerülnek meghatározásra. Ajániatkérő a pontozás során egy tizedesjegyig számol.
- ,,A teijesítésben részt vevő építésvezető szakember magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata tekintetében a 1egkedvezőbb
(]egmagasabb) érték kapja a maximáiis pontszámot, a további megajánlott értékek aKözbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajániattevő
kiválasztására szolgálÓ értékelési szempontrendszer alkaimazásáról" (KE. 2020. éi 60. szám; 2020. március 25,) l. sz. melléktet A.1 .

ab) Pontja SZerinti eg-yenes arányosÍtás módszeréve] kerü]nek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra.
Amennyiben az ajánlatban vállalt releváns szakmai tapasztalat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a pontszámítási
képletbe az AJegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.
Amennyiben az ajánlaÜan a tárgyi szempontra a megajánlást - releváns szakmai tapasztalat - időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat
erre a szempontra ,,0" pontszámot kap.
- ,,A tÖbblet jótállás időtartama" tekintetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott értékek a KÖzbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásárÓl" (KE. 2020. évi 60, szám; 2020, március 25.) 1, sz. melléklet A.l.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
kerűlnek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vállalt teljes körű -
tÖbbletjótállási időtartam eléri vagy meghaladja a 24 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére
egyarárrt 24 hónap kerÜl behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban a vállalt többletjótállás időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat
erre a szempontra,,0" pontszámot kap.
- A hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása értékelési szempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek aKözbeszerzési Hatóság,,A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" kiadott útmutatójának (KE. 202O. évi 60. szám; 2020, március 25.) 1. sz.melléklet A.1.
ab) pontja szerinti egvenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerüInek kiszámításra.
Amennyiben az ajánlatban vállalt hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása eléri vagy meghaladja a 3 főt, úgy a pontszámítási
kéPletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 3 fő kerül behelyettesítésre, Amennyiben az ajánlatban váIlalt hátrányos
helyzetű munkavál]a]ók alkalmazása nulla fő, úgy az ajánlat eITe a szempontra ,,0" pontszámot kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.7l A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokaí:

Trend Építő Zrt., Magyarország 1,047 Budapest, Baross Utca 74 7387547524I

Ellenszolgá}tatás összege (nettó)l 263.196.065,- Ft
A kiválasztás indokai:
A nyertes ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a súlyszámmal korrigált legtöbb
pontszámot kapta) az ajánlattételi felhÍvásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott Szempontok szerint.

V.2.9) Alvátlalkozó(k) igénybe vétele: Igren

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:

Egyes gépészeti, elektromos és szakipari munkák.

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma!

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyrlitó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megelölése, ame]y(ek) igazoIása érdekében az
aján}attevő eze:n szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajániatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követó legkedvezőbb aJánlatot tevő neve, címe, adószáma, az eltenszolgáltatás összege és
aJánlata klválaszkísának lndokal:

EKR00000419202l



V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szeruezet(ek), adószáma és az a]ka]massági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

ajániattevő ezen szelvezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2,L2) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

Creo-Team Epítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1203'7575241

Érvénytelenítés jogcíme :

a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattéteii vagy részvételi felhívásban és a
kőzbeszerzési valamint a jogszabályokban meghatározott fe]tételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

- Az ajánlattevő ajániatanem tartalmazza - a hiánypótlást követően sem - a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban
előírt, fele]ősségbiztosításra vonatkozó releváns nyilatkozatot.
- Ajánlattevő ajánlata értékelésre kiható számítási hibát tartalmaz, és az ajánlatkérő felhívása el]enére a számítási hiba
javítását ajániattevő nem teuesítette,

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elháítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett lntózkedések ismertetése:

VI. szakasz : Kiegé szítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI. 1) További információk

VI. 1. 1) A szerződéskötésí moratórium időtartama

Kezdete:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata;

VI. 1.2) Az összegezés elkészítósének ldópontJa:

\lI. 1. 3) Áz összegozés rne gküldésének időpontJa:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

\/I. 1. 5) Az ősszegezés módosításának ldópontJa:

VI.1.6) A módosított összegezós megküldésónek ldópontJa:

VI.1.7) Az ősszegezés Javításának lndokal

vI.1,8) Az összegezés Jaűtásának ldőpontJa:

VI.1.9) A Jaűtott összegezós megküldésónek ldópontJa:

Vl. 1. 10) Toviibbt tnfonnáclók:
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Nincsenek megjeteníthető e]emek!
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