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BAIA SSA GYARMAT VÁRO S ÖtU XOnUÁNYZATA
qaLGÁRMEsIER ÉNrrc

90/2021,(V.10.) h a t á r o z a t a
a ,,Tt5bbfunkciós k zi5sségi tér kialakítása" tárgy ki5zbeszerzési eljárás eredményének

elfogadásáról

A katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. t ruény 46. (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekinteftel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkórómben eljárua, a
balassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csókkentése érdekében az atábbi
dóntést hozom.

1.) A mellékletben foglalt tartalommal elfogadom a ,,Tóbbfunkciós kózósségi tér kiatakítása" tárgyú
kózbeszerzési eljárás eredményér l szóló osszegezést.

2.) A kózbeszerzési eljárás tekintetében szükséges nettó 58.493.889,- Ft többtetforrásból
58.021.067,- Ft-ot a Magyar Áltamkincstár által, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-0070T projekttel
ósszeftiggésben átutalt támogatási el legb l, illetve 472.822,- Ft-ot saját forrásként biztosítom.

3.) A Polgármesfer felkéri a jegyzót a szukséges intézkedések megtételére,

Határid :

Felel s:
2021. május 31.
Csacfi Gábor polgármester
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I. szakasz : Aj ánlatkéró

I. szakasz: Ajánlatkér
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Il.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy
II.1_) Meghatározás

II.1.1) A kiizbeszerzés tárgya

Tobbfunkciós krjzosségi tér kialakítása

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A ktizbeszerzés mennyisége

A m szaki leíIásokban lészletesen meghatározott építési munkák (éptiletek kiilsó és belsó fel jítása, átalakítása, korszer sítese)
kivitelezése. Épitészeti, épiiletgépészeti és épiilet!,illamossági munkík: fiildszint: 98 m2 hasznos alapteriilet (25311997, (xII.2o.)
Korm, Tend. 1. számlí meltéklet 46. pont); udvar 235,3 m2. A kivitelezési munkák tételkírását, mennyiségét, mennyiségi egységét a
kiiltségvetési kiíIások tartalmazzák.
Á 27. zám ház udvari szárnya fiildszintjének nagyobb részétr egíy ifjrisági klubhelyiség keriil kialakításra, ami rendezvények
megtartására is alkatmas. A klubhelyiséghez egy kiszolgáó putt, ahhoz elóké zít és fehéT mosogató helyiség kapcsolódik. Az udvari
szárny leghátsó részének f ldszintjén a k]ubhelyiséghez tartozó kiszolgáló h tyiségek kapna} helyet| a k z nséget kiszolgáló
vizesbtokk, akadálymentes, férfi és nói wc, az ezekmegkijzelítését biztosító k zlekedó, személyzeti iilttiz -Wc-zrrhanyozó

helyiségcsoportja és egry taka tószertároló.
Az udvar t bbféteképpen berendezhetó, rendezvények megtartásáTa is alka]mas módon keriil fel jításra, A 27, szám ház hátsó
számyai által kózlefogott sarokban egy kis színpad lesz. A színpad elótt térburkolattal ellátott feliiletek, távolabb niivén],zettel
beiiltetett szigetek hely zkednek el. Egy el nevelt fa lesz iiiltetve a kapualj udvari bejárata elé, a fa k riili nóvénysziget, illetve az azt
vezó burko]t teriilet két oldalán Iév n vén!,sziget az udvar szintiéhez képest mintegy 0,40 méterr l emelt szint , pad veszi ket

k rbe,
A 25. szám ház fdldsántjén, az udvari sziárny hátsó részében egy !íj k zteíiileti kijárat lesz megnyitva, egy megtévó ablak helyere rij

ajtó beépítésével. AZ átatakítás soTán tényeges tartószerkezetl beavatkozást általában Dem kell végezni, a nÉások helyiiLkiin

maradnai! egiyes esetekben befalazásra keriilrrek. Egy helyen, a 25, szánri ház fiildszintjén, az udvari szá].ny hátsó reszében az lij
kajzterii]eti kijárat megnyitásá}oz kel] a meglév pinceftidém egy részét kibontani az j lépcsókar megépítéséhez.
A meglév váaszfalak bontásra keriilnek, helyettiik j válaszfalak épiilnek az ]ij a.laplajzi elrendezésnek megfelelr5 helyeken, Az
épiiletlész utóIagos talajnedve ség elleni szigete}ése is megttjrténilr, kiilajn s tekintettel a leghát ó haktusra, ahol a hátsó szom zéd
felóli csatlakozó terepszint a padlószinthez képest 2,5.,.3 méter magasságban van. A szigetelés módja tiibbféle, rozsdamentes
acéllemez-besajtolás, furatinjektir]ás iletve a fiiggóIeges falíeliitetek esetében bevonatszigetelés.
A helyiségekben az sszes padló- és falburkolat jonnan késziil, kerámia padlóburkolat lesz, A vizes iizemrj helyiségekben
ajtótokmagasságig késziil falicsempe burkolat. Ilj nyílászárók késziilnek, a kijls k és a belsók egyaránL Az udvari bels homlokzatlak
a tervezés tirTgyát képezó épiiletlészhez tartozó szakasza a kiils terepszint és a fiigg folyosó alsó sftja ktiz tti sávban kertil
fel jításra. Az udvaron a bulkott feliiletek kiselemes színezett beton térk burkolatot kapnak. A niivénysziget k kiirtil vasbeton
ámfatak késziilnek, tetejiik n fa iil lappa]. Á szabadtér,i b torok id járásáló kivitel fa- vagy mrianyag szerkezetek_

A további információkat, a részletes m szaki taítalmat, az ajiáJiatkéró etvárásait, egvéb információkat a kiizbeszerzési dokumentumok
részletezik.
A kózbesze ési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásiinak, valamint a kijzbeszerzési mliszaki leírás
meghatározásának m djáróI szóI 32112015. (x. 30.) Korm. Iendelet (a továbbiakban: KR.) 46, (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánldtkéró fethívja a figvelmet, hogiy, amennyiben a k zbeszerzés tiirgyának egyértelm és kózérthet meghatározása
sziikségessé tette meghatározott gyártmánFi vagy eredet dologTa, i]l tv kon}rét eljárásra, amely gy adott gazdasági szerepl
termékeit vagy az áltata nyjjtott szo]gáltatásokatjetlemzi, vagy védjegyIe, szabadalomra, tevékenységIe, személyre, tipusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra, való hivatkozá t, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmli meghatiirozása
éIdekében tiirtént, és megnevezés mellett a,,vagy azzal egyenértékri" minden esetben értendó. Ajánlatkéní felhívja a figyelmel hogy

egyenértélt dolog megajánlása esetén az gyenértébiséget az ajánlatt v nek aZ aján]atiiban igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás
IV.l) Meghatározás

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

Kbt. harmadik rész, XVII. fejezeL

Iv.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt, 115, Nyílt eljárás

EKR0000] 650202l



IV.1.3) Táíg}'alá6o§ o[árá§ vagy véí€€nypárbeszód eeetón az 6tJálrá§ álL,lházfuát megalapoá köriilmóly€L lÉEertotó§ol

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapoz kiirtilmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó kijzzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Kozbeszerzési Ertesít ben:

IV.2.2| HirdetménY kiizzététele nélkiil induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megki.itdésének, illet leg a
Kiizbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2o2I.o1.31

IV.2.3) Az el zetes Piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltér kommunikációs eszkiiziik alkalmazásának indoka:

kózbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér módon tortén rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménve

A szerzód,és száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

Y.2 Az eljárás eredménye

V.2.L) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2| Az éntényes ajánlatot tev k

{jánlattev k neve, címe és adószáma, alka]masságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi e]eme(i):

Ajánlattev neve, székhelye

Szir| Bau Kft., Magyarország 2660 Balassagyarmat, Kóvári Út 2

Adószáma

23077324212
A szirt Bau kft. által benyri.itott ajánlat minden tekintetben megfelel az eljárást megindító felhívásban, ktjzbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattev ajánlata az ajánlattevr _ kbt. 114.
(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes és az ajánlattev ket az eljárásból nem kell kizárni.
1, A teljesítésben résztvev vezet beosztás szakember magasépítési szakteriileten megszerzettszakmai tapasztalata, aki
vezetó beosztás szakemberként vett részt magasépítési projektekben (0-36 egészhónap) 37
2. Akivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételét l számított jótállás id tartama (12-36 egész hónap) 12
3, KornYezetvédelmi vállalások a teljesítés során (igen vállalások db száma; minimum 0 - maximum 4 db ,,igen,, vállalás) 0
4. Nettó ajánlati ár (Forint) 66 110 519

Kristily-Vár Építési Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelósségri Társaság, Maoyarország 13774642241
1'l39 Budapest, Béke Tér 7. tsz.2.

A Kristáy-vár Kft- áltát beny4jtott ajánlat minden tekintetben megíelel az euárást meginditó fet}uvásban, k zbeszerzési
dokumentumokban, valarnint ajogszabályokban Eeghatározott feltételetoek. A2 ajánlattev ajáilata az ajánlatteui _ Kbt. 114.
(1)-(2) bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapjá[ érvényes és az ajár attev ket az eljáTásbót nem kell ktzámi.
1, A teliesítésben résztvevó vezetóbeoszás szakembe. magasépítési szakteriiLteten megszerzett szakmai tapasztalatá, aki
vezet beoszrtás szakeElbelként vett részt magasépítési projeltekben (0"36 egész hónap) 36
2. A kivitelezé re ajánlott, annak sikeres átádás-átvételétól szárbítottjótállás idótartama (12-36 egész hónap) 36

EKR000076502021



3, KjrnyezetvédeLtri vállalások a teljesítés során (igen vállalások db száma; minimum 0 - maximum 4 db "igen" 
válta]ás) 4

4, Nettó ajánlati áI (Forint) 62 998 701

v.2.3) Az ajánlatok órtókelé§e

Az ajá attevó neve| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
aj ánlattevőn}ént:

szl rt Bau K_ft. 767.1

szöveges értékelds:

Krjsláy-Vár Epitési Kereskedelmi és szolgáItató Korlátolt Felelósségú Tarsaság 10oo

szöveges ertékelés:

v.2.4) Az alánlatok értókelós€ soíán adhaüí pont§zám al§ó é6 felső haüárra:

0 I0

v.2.5) Az ajánlatok értékelés€ soíiiú módsz€ruek (módszereloek) az ism€rtetése, am€llyol az aliánlatkéI6 megadta az
ajánlatok íószsz€mpontok szerlnti tartalni elem€in€k óítókoló6e során a ponthatárok közötti pont§záEot|

Ajánlaüérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás Tészszemponliai szerinti tartalmi elemeit a ponÜatárok kijzÖtt
értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemle az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma

- az 1., a 2., a 3. és a 4. részszempont esetében - a legjobb tartaimi elemhez viszonítva kerül megáIapításra, kettő tizedes jegiT e való
kerekítés mellett.
Az 1, a 2, és a 3. értékelési részszempont esetében a Miniszt€relnökség Köóeszerzési Felügyeletért Felelós Helyettes Államtitkársága
által _ a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezóbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghaLírozásához kiadott útmutaüít -
a két szélső érték közötti megajánlásra javasolt képletet - a]ka]rnazza,
Az értékelés módszere a 4. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlaIkérő számára legelónyösebb
(legalacsonyabb) qjánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matemalikai aránlTáITaI megáIlapított pontért€ket kap.

v.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján llgyelm€n kívül hagryott ajánlat(ok)

Figyelhen kívüI hagyott ajái]atot tevók neve, címe, adószáma és minósítésük indoka:

Ajánlattevó neve, székhelye Adószáma

v.2.7) A ny€rtes alánlatt€vó

AiáílEttevő neve, cíBe, adószám, az ellenszolgiiltaüis összeg€ és alánlata kiválasztásiának indokai:

Kristály-Vár Építési Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelósségú Társaság, Magyaroíszág 1139 13774642241
Budapesí, Béke Tér 7, fsz. 2.

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 62 998 701 Ft
Érvényes ajántatot tevő ajánlattevóként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkez6 ajánlatot tette, amely, így az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghaározott részszempontok szerint a súlyszámmal korrigált legtöbb -

maximáIis - ponlszámol kapta.

v.2.9) Alvá[alkozó(k) igénybe vétele: Ig€n

Ajánlattovő ajánlatában a közbesz€rzósnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevó alvállalkozót kíván
igénybe venni:

FeIelós müszaki vezetó

v.2.10) AN,áDalkozó(k) megnevezóse, adósziáma:

Kántos István ev. 49262582-1-32

v.2.11) Az alkalmasság igazolá§ában részt !€vó szelvezetek

Az eróforrást nyújtó szervezet(ek), adó§záma és az alkalmassági követelrnény(ek) meqjeüilése, aúely(ek) igazolása érdekében az
aján]attevó ezen sz€rvezet(ek}re (is) támaszkodik a Tlyertes ajárjlattevő ajánlatábal:

V.2.8) A nyertes ajánlatot kiivet legkedvez bb ajánlatot tev neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás iisszege és
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ajánlata kiválasztásának indokai:

V. 2.9) A]vállalkozó(k) igónybe vétele:

V.2.1I') 
^z 

alkalmasság igazolásában részt vev szervezetek

Az eróforrást nyrijtó szervezet(ek), adószáma és az alka]massági kiivetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattev ezen szeryezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajántattev ajánlatában:

V.2.L2') Az érvónytelen ajánlatot tev k

Az érvénytelen ajánlatot tevcík neve, címe, adószáma és az ér:lénytelenség indoka:

Ajánlattev neve, székhelye

Pantheon Epít stridió Korláto}t Felel sségií Társaság, Magyarország
Ki5z2.

Ervénytelenítés jogcíme :

a Kbt.73. (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel eg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvéteti felhívásban és a
kiizbeszer2ési dokumentumokbarr, valamint ajogszabáyokban heghatározott feltetelebrek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér átal el írt formai kijvete]nényeiL Egyéb

Érvénltelenség indoka:

A Pantheon Építóshidió Kft. a hiánypótlási hatirid lejáttáig nem nyijtott be hiánypótlást.
Aiánlattev l

' nem igazolta az érkikelési szempont tekintetében megajáriott szakember felolvasólapon f ltiiítetett szakrrai
tapasztalatát, iskolai végzettséget igazoló bizonyitványvdiplomát, aláírási címpéIdátryt/aláírá mintát az ajánlat nem tarta.lmaz;
' nem oldotta fel a Kbt. 62. (1) bek. k) polrt L ) alpontjával kapcsolatos llentínondást, a Kbt, 62. (1) bek. k) pont }rb)
alpontja szerinti nyilatkozata nincsen ósszhangban a cégkivonatban szerepl adatokkal (a tulqjdoDos áltandó lakhelyével).
AKbt,73. (1) bekezdésének e) pontja zerint az ajánlat érvénltelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel Breg az
aláílattételi felhívásban és a kozbeszerzési dokumentumokban meghatá].ozott feltételeknek.

v.2.13) Az ai szeférhetetlenségd he\zet elhádtása órdekóben az ajánlattevó(k) által tott intézkedósek i r| rtetóse:

Adószáma

2626 Nagymaros, Szarvas .24905167_213 .

VI. szakasz : Kiegé szító információk

VI. szakasz: I egé szít információk
VI.l) További információk
U.1.1) A szerziíd,éskiitési moratórium id tartama

Kezdete: 2o2,J,.o5.1,2

Moratóriummal kapcso]atos további információk:

VI.1.2) Az iisszegezés elkészítésének id pontja:

VI.1.3) Az iisszegezés megkiildésének id pontja:

VI.1.4) Az tisszegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az iisszegezés módosításának id pontja:

VI.1.6) A módosított tisszegezés megkiildésének id pontja:

VI.1.7) Az iisszegezés javításának indoka:

VI.l.8) Az tisszegezés javításának id pontja:

EKR000 0] 650202I
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i VI.1.9) A javított iisszegezés megkiildésónek id pontja:
:

, VI.1.1O) További információk:

összncEzEsEKHEz KArCSoLóDó nrlÁRÁSI cSELEKMENvEK

Eljárási cselekmény típusa * Indítás dátuma *

Összesen: 0 sor (I t 1,)

Indító felhasználó *

Nincsenek rrregjeleníthet elernek!
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