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Előterjesztés a „Bölcsőde építése Jánoshalmán” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 

Összefoglaló 

1. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott JT Infotéka Kft. (továbbiakban 

megbízott) képviseletében dr. Simon Piroska felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

2021. március 17. napján Ajánlatkérő megbízásából nevezett tárgyban közbeszerzési eljárást 

indított az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül. 

2. Az ajánlattételi határidőn belül (2021. április 22. 11:00 óra) 13 (tizenhárom)  ajánlattevő 

nyújtott be ajánlatot a bontási jegyzőkönyvben feltüntetett tartalommal, amelyek az EKR-ből 

letöltésre kerültek és elektronikus formában továbbításra kerültek a bizottsági tagok részére. 

Az aiánlatok bírálata 

I. A bíráló bizottság tagjai a Kbt. 27. (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a 

benyújtott ajánlatok bírálatát elvégezték és a 2021.06.23. napján megtartott bíráló 

bizottsági ülésen megállapították az alábbiakat: 

1. A döntéshozó 2021.05.27. napján a BB szakvélemény alapján az alábbi ajánlatokat 

közbenső döntéssel érvénytelennek minősítette: 

• Cser-Mi Gasztro Kft (6453 Bácsbokod, Honvéd u. 19.) 

• Operon Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6521 

Vaskút Alkotmány utca 8.) 

• Közép-Magyarországi Éptech Építőipari, Mélyépítési és Technológiai Kivitelező 

Korlátolt Felelősségű Társaság  (6235 Bócsa Ady Endre utca 23.) 

• Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(6400 Kiskunhalas Kéve u. 39.) 

• Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (6238 Imrehegy Kossuth tér 13.) 

• SNOWHITE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (1119 Budapest Andor utca 21. C 

ép. fszt. 1.) 

• Ponty-Poronty Kft.  ( 6500 Baja Erdész utca 6.) 

 

 

2. 2021. június 1. napján a Ponty-Poronty Kft. előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az 

ajánlata érvénytelenné nyilvánításának visszavonása céljából. 

2021. június 4. napján Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemre a választ megadta, 

amelyben elutasította ajánlattevő kérelmét. 

 

3.  A bíráló bizottság tagjai egyhangúan döntöttek arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján 

árindokolást kér be a  Stratton Capital Befektetési és Szolgáltató Kft. ajánlattevőtől tekintettel 

arra, hogy az eljárás becsült értéke nettó: 123 817 464,- Ft, az ajánlattevő Felolvasólapon 

szereplő nettó ajánlati ára: 92 273 406,- Ft, amely a becsült érték 74,5 %-a.  
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2021. május 27. napján a Stratton Capital Kft részére kiküldésre került az EKR-n keresztül az 

aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalás esetében indokolás kérése. Az ajánlattevő 

a megadott határidőn belül benyújtotta az indokolását, amelyet a bíráló bizottság tagjai 

megvizsgálták és   egyhangúan javasolták a döntéshozónak az alábbiakat: 

 

 a Stratton Capital Befektetési és Szolgáltató Kft. (1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.)  

ajánlatát nyilvánítsa  érvénytelennek  a Kbt. 73. § (2) bek. foglaltak alapján („(2) …l az 

ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen 

feltételt tartalmaz [72. §].)” 

 

A döntéshozó a Stratton Capital Befektetési és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát 

2021.június 14. napján érvénytelennek minősítette. 

 

 

II. Az ajánlati felhívásnak, valamint a Hiánypótlási felhívásnak megfelelt ajánlattevő 

neve, címe, valamint az ajánlat azon főbb adatai, amelyek az értékelési szempontok 

alapján értékelésre kerültek 

1.  

 

Ajánlattevő neve: 
Primis Építő Kft. 

Ajánlattevő címe: 6722 Szeged Petőfi Sándor Sugárút 23. 

 

Megnevezés Ajánlat 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 142 980 300 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

36 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

36 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

36 

 

Ajánlattevő neve: 
Sziki-Ép Kft. 
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Ajánlattevő címe: 6725 Szeged Kálvária Sugárút 96/G. 

 

Megnevezés Ajánlat 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 156 561 583 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

40 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

36 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

42 

 

 

Ajánlattevő neve: PÜSPÖKI ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Ajánlattevő címe: 6400 Kiskunhalas Tompa utca 4 

 

Megnevezés Ajánlat 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 135 712 699 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

38 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

39 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

40 
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Ajánlattevő neve: 
Építő Szolgáltató Betéti Társaság 

Ajánlattevő címe: 6525 Hercegszántó Kossuth Lajos utca 62 

 

Megnevezés Ajánlat 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 124 960 363 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

36 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

36 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

 

36 

 

 

 

Ajánlattevő neve: Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

Ajánlattevő címe: 6440 Jánoshalma Fenyő utca 1. 

 

Megnevezés Ajánlat 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 119 455 110 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

38 

Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

41 
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Ajánlati felhívás III.3.1.Műszaki-szakmai alkalmasság 

M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként 

előírt szakember szakmai többlettapasztalata hónapban 

megadva (min. 0 hó – max. 36 hó): 

41 
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2. A bíráló bizottsági ülésen az ajánlatok értékelése a bizottsági tagok részéről megtörtént, ahol 

az értékelési szempontok alapján megállapításra került a legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági 

szereplő: Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  Pontszám: 1 000,00 

 

 

Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott nyilatkozatok vizsgálata 

 

a) Ajánlatkérő köteles   a Kbt. 69. § (4) szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – 

a Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -t –megfelelő határidő kitűzésével 

felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

igazolások benyújtására. 

 

b) Ajánlatkérő 2021. június 17. napján a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől- Piramis Trade Bau 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - bekérte ismét a Kbt. 69. § (4) bek szerinti igazolásokat az 

alábbi tartalommal: „Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a 9_Nyilatkozatok elnevezésű 

dokumentumok között a 25-26-27. oldalon a 8/A, 8/B és 8/C iratminta szerinti  „Nyilatkozat az 

alkalmassági követelmény tekintetében”  elnevezésű dokumentumokat.  A nyilatkozatokat az 

Ajánlattevő tette meg, a dokumentumokon az ajánlattevő cégszerű aláírása szerepel. A benyújtott 

nyilatkozatok  nem felelnek meg a Kbt. 67. § (3) bekezdésben előírtaknak, tekintettel arra, hogy a 

kapacitásnyújtó szervezet(ek)nek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az 

adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A nyilatkozatokat a kapacitásnyújtó 

szervezeteknek megtenniük.” 

 

c) A Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) 

bekezdése szerinti az előírt alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat a határidőn 

belül benyújtotta. Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a bíráló bizottság tagjai 

megvizsgálták és megállapították, hogy a benyújtott iratok formailag és tartalmilag is megfelelnek 

az Ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek.  

 

 

III. Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő neve, székhelye: 

 

Piramis Trade Bau Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 6440 Jánoshalma Fenyő 

utca 1. 

Az ajánlat összpontszáma: 1 000,00 

 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 

tartalommal eleget tett; 

- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 
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IV. DÖNTÉSI JAVASLAT: 

Bíráló Bizottság tagjai egyhangúan javasolják döntéshozónak: 

a) a Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  ajánlattevő ajánlatát minősítse 

érvényesnek; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt 

kizáró ok hatálya alatt; 

-Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt 

alkalmassági követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 

tartalommal eleget tett; 

 

a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetében 

 

 

b) a jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek; 

 

c) a Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   -t hirdesse ki nyertes 

ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes, mert formailag és tartalmilag is 

megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, 

valamint ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontokat; akivel a 

szerződés megköthető. 

vagy 

 

a jelen közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján. 

Jánoshalma, 2021. június 24. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

  Jánoshalma Városi Önkormányzata (6440 Jánoshalma,  

Béke tér     1.), mint ajánlatkérő által indított „Bölcsőde 

építése Jánoshalmán”  tárgyú, a Kbt. 112.  (1) bekezdés 

b) pontja alapján lebonyolított nemzeti nyílt 

közbeszerzési eljárásban, a bírálóbizottság 

szakvéleménye alapján Jánoshalma Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával dönt 

arról, hogy a 
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1)  Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok, igazolások és az 

ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a 

felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások 

alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének 

megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 

tett; 

2) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. tv. 

112. § (1) bekezdés b) pontja szerint lebonyolított jelen 

közbeszerzési eljárás eredményes; 

3.) Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. ajánlattevő a nyertes ajánlattevő, -tekintettel arra, 

hogy az ajánlata érvényes, formailag és tartalmilag is 

megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban 

rögzített követelményeknek, valamint ajánlata 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányt- akivel a szerződés 

megköthető. 

 

4.) Felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a 

Piramis Trade Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-

vel, mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére 

és biztosítja az ehhez szükséges többlet pénzügyi 

fedezetet 25.717.444.- +Áfa összegben. 

 

5.) A Képviselő -Testület úgy dönt, hogy a szükséges 

többlet pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 

többletköltség igényt nyújt be a Támogató felé a projekt 

teljeskörű megvalósításához hiányzó 25.717.444.- +Áfa 

összeg vonatkozásában.  

A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a többletigény benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021.09.30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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