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Bírálati jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Kerepes Város Önkormányzata hivatalos helyiségében (2144 Kerepes, Vörösmarty 

utca 2., az épület Emeleti Tárgyalóterme) 2018. március 05. 13.00 órakor. 
 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Jegyzőkönyv-vezető:   Nyergesi Ferenc 

Jegyzőkönyv-hitelesítő:  Terdik Bálint 

 

Tárgy:  „Egészségügyi központ tervezése Kerepesen” című közbeszerzésére beadott 

ajánlatok bírálata 

 

Ajánlatkérő: Kerepes Város Önkormányzata 

 

Összefoglaló tájékoztatás feladásának napja:  2018. január 25. 

Felhívás elküldésének dátuma:     2018. február 03. 

Ajánlati jelentkezési határidő:     2018. február 19. 10.00
 

Bíráló bizottság 1. számú ülésének ideje:   2018. február 19. 10.30 

1. számú hiánypótlási határidő:    2018. február 26. 16.00 

Indokolás kérés határidő:     2018. február 26. 16.00 

 

A határidőre   3 db ajánlat érkezett.  

A határidő után  0 db ajánlat érkezett. 

 

A határidőre   2 db 1. számú hiánypótlás érkezett.  

A határidő után  0 db 1. számú hiánypótlás érkezett. 

 

A határidőre   2 db indokolás kérésre válasz érkezett.  

A határidő után  0 db felvilágosítás kérésre válasz érkezett.  

 

Megállapítások, határozatok: 

 

1. számú ajánlat. 

1.1. Ajánlattevő adatai:  

1.1.1. Ajánlattevő neve: Építész Kaláka Kft. 

1.1.2. Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest, Puszta köz 3. TT/6 

1.1.3. Ajánlattevő levelezési címe: 1036 Budapest, Nagyszombat utca 1. B/501. 

1.1.4. Adószáma:   10952410-2-41 

1.1.5. Telefon száma:  +36-1/339-5942 

1.1.6. Fax száma:   -         

1.1.7. E-mail címe:   pasztorjozsef@epiteszkalaka.hu 

1.1.8. Kapcsolattartó megnevezése: Pásztor József  

 

1.2. Ajánlat főbb adatai: 

Részszempontok Érték Mennyiségi egység 

1. Ellenszolgáltatás nettó összege - - 

Vázlatterv készítése 2 850 000 Ft 

Engedélyezési terv készítése 5 700 000 Ft 

Kiviteli terv készítése 10 450 000 Ft 

mailto:pasztorjozsef@epiteszkalaka.hu
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Részszempontok Érték Mennyiségi egység 

Tervezői művezetés 60 000 Ft 

Egyéb feladatok 80 000 Ft 

2. Vázlatterv készítésének előteljesítés mértéke 

min. 0 nap, max. 90 nap 

45 Nap 

3. Személyi állomány képzettsége, szakmai 

tapasztalata 

  

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

projektszintű szakmai többlet tapasztalata 

10 Db projekt 

A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

projektszintű szakmai többlet tapasztalata 

10 Db projekt 

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

Vezető tervezői többlet tapasztalata 

17 Év 

 

1.3. Ajánlat hiányosságai:  

1.3.1. Az ajánlattevő nem csatolta, illetve hiányosan csatolta be az alábbi mellékleteket: 

 10. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (7) bekezdésére – Ajánlattevő benyújtotta a 

nyilatkozatot, azonban a megnevezett Artrad Kft., mint erőforrást nyújtó szervezet azonban nem 

csatolta be a Kbt. 67. §. (1) bekezdése alapján a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat. 

Kérem, hogy az Artrad Kft. erőforrást nyújtó szervezet csatolja be a 4., 5., 6. és 7. számú 

nyilatkozatokat! 

Kértük, hogy a fenti mellékleteket csatolja be, illetve javításukat végezze el! 

 

A hiánypótlási határidőig benyújtásra kerültek a kért hiányosságok. 

 

1.4. Indokolás kérése:  

Ajánlattevő a Felolvasólapon az 1. Ellenszolgáltatás nettó összege – Tervezői művezetés 

részszempontra 60 000 Ft, Egyéb feladatok részszempontra 80 000 Ft értéket írt be a táblázatba. 

A Felhívás II.2.4. A közbeszerzés mennyisége pont határozza meg azokat a tevékenységeket, 

amelyre Ajánlattevő megadja ajánlatát. Ez alapján a 4. Tervezői művezetés az adott Egészségház 

építésekor jelentkező tevékenységekre max. 60 mérnöknapot, az 5. Egyéb feladatok esetében pedig 

több, db-ra vagy alkalomra nem lebontható feladategységeket ír elő. Ezen tevékenységre adott, fenti 

is közölt 60 000 Ft és 80 000 Ft ellenszolgáltatás összege aránytalanul alacsony ár gyanús 

Ajánlatkérő szerint. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlattevő a Felhívásban megkövetelt műszaki tartalomra, 

tevékenységekre köteles megadni ajánlatát olyan formában, amelyet Ajánlatkérő előírt, és amellyel 

minden egyes Ajánlattevő által tett ajánlati értékek összehasonlíthatóak. 

Ajánlattevő a Felolvasólap kiegészítésében írt a Tervezői művezetés és az Egyéb feladatok értékelési 

részszempontokra vonatkozóan, amely a fentiek értelmében nem egyértelmű és nem teljes 

mértékben beazonosítható kijelentéseket tartalmaz. 

Kérem, hogy a Kbt. 72. §. (1) – (2) bekezdése értelmében indoklást nyújtson be az aránytalanul 

alacsony árra vonatkozóan! 

 

Az indokolás kérés határidőig benyújtásra kerültek. A Bíráló Bizottság elfogadta a dokumentumban 

megadott indokolást. 

Az ajánlata mindenben megfelel a jogszabályok és az ajánlattételi felhívásban közölteknek. 
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2. számú ajánlat. 

2.1. Ajánlatevő adatai:  

2.1.1. Ajánlattevő neve: PLANNING-STUDIO Ingatlanforgalmazó Kft. 

2.1.2. Ajánlattevő székhelye: 1084 Budapest, Víg utca 11. 

2.1.3. Ajánlattevő levelezési címe: 1084 Budapest, Víg utca 11. 

2.1.4. Adószáma:   11057367-2-42 

2.1.5. Telefon száma:  +36-30/928-9321 

2.1.6. Fax száma:   - 

2.1.7. E-mail címe:   szjanos2012@gmail.com 

2.1.8. Kapcsolattartó megnevezése: Szabó János 

 

2.2. Ajánlat főbb adatai: 

Részszempontok Érték Mennyiségi egység 

1. Ellenszolgáltatás nettó összege - - 

Vázlatterv készítése 2 990 000 Ft 

Engedélyezési terv készítése 6 000 000 Ft 

Kiviteli terv készítése 11 000 000 Ft 

Tervezői művezetés 4 200 000 Ft 

Egyéb feladatok 1 000 000 Ft 

2. Vázlatterv készítésének előteljesítés mértéke 

min. 0 nap, max. 90 nap 

72 Nap 

3. Személyi állomány képzettsége, szakmai 

tapasztalata 

  

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

projektszintű szakmai többlet tapasztalata 

10 Db projekt 

A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

projektszintű szakmai többlet tapasztalata 

10 Db projekt 

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

Vezető tervezői többlet tapasztalata 

13 Év 

 

2.3. Ajánlat hiányosságai: 

2.3.1. Az ajánlattevő nem csatolta, illetve hiányosan csatolta be az alábbi mellékleteket: 

 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. és 21. számú 

mellékleteket nem csatolta Ajánlattevő, illetve nem csatolta elektronikus adathordozót. Kérem, 

csatolja be a mellékleteket és az elektronikus adathordozót! 

Kértük, hogy a fenti mellékleteket csatolja be, illetve javításukat végezze el! 

 

A hiánypótlási határidőig nem kerültek benyújtásra a kért hiányosságok. 

Ajánlatának a Kbt. 73. §. (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelennek nyilvánítását javasoljuk. 

 

3. számú ajánlat. 

3.1. Ajánlatevő adatai:  

3.1.1. Ajánlattevő neve: DKD Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3.1.2. Ajánlattevő székhelye: 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 1. 

3.1.3. Ajánlattevő levelezési címe: 2500 Esztergom, Felső-kenderes dűlő 44. 

3.1.4. Adószáma:   12452947-2-11 

3.1.5. Telefon száma:  +36-30/530-8416 

3.1.6. Fax száma:   -         

3.1.7. E-mail címe:   dkd.kft@gmail.com 

mailto:szjanos2012@gmail.com
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3.1.8. Kapcsolattartó megnevezése: Dankó Kristóf 

 

3.2. Ajánlat főbb adatai: 

Részszempontok Érték Mennyiségi egység 

1. Ellenszolgáltatás nettó összege - - 

Vázlatterv készítése 120 000 Ft 

Engedélyezési terv készítése 6 200 000 Ft 

Kiviteli terv készítése 8 900 000 Ft 

Tervezői művezetés 3 000 000 Ft 

Egyéb feladatok 1 000 000 Ft 

2. Vázlatterv készítésének előteljesítés mértéke 

min. 0 nap, max. 90 nap 

70 Nap 

3. Személyi állomány képzettsége, szakmai 

tapasztalata 

  

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

projektszintű szakmai többlet tapasztalata 

6 Db projekt 

A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

projektszintű szakmai többlet tapasztalata 

3 Db projekt 

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a 

szerződés teljesítésében részt vevő szakember 

Vezető tervezői többlet tapasztalata 

10 Év 

 

3.3. Ajánlat hiányosságai: 

3.3.1. Az ajánlattevő nem csatolta, illetve hiányosan csatolta be az alábbi mellékleteket: 

 5. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés kb) pontjára, a Kbt. 67. §. (1) bekezdésére – 

Ajánlattevő által becsatolt nyilatkozatban csupán egy tulajdonost jelölt meg, azonban a hatályos 

cégkivonata alapján két tulajdonossal rendelkezik. Kérem, vizsgálja felül nyilatkozatát, és ha a 

2017. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a másik tulajdonost is szükséges megneveznie, 

akkor javítva újra nyújtsa be a nyilatkozatot! 

 12. melléklet – Előző 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti munkái – Ajánlattevő nem 

csatolta be az alkalmassági követelményeknek való megfeleléséről szóló nyilatkozatot avagy 

nem csatolta be az alkalmasságot igazoló okiratot. Kérem, csatolja a nyilatkozatot avagy a Kbt. 

114. §. (2) bekezdése értelmében az alkalmasságot igazoló okiratot is becsatolhatja! 

 13. melléklet – Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata – Ajánlattevő által becsatolt 

nyilatkozatban lévő táblázatot kitöltötte, azonban egyik szakembernél sem nevezte meg a 

végzettségét. Kérem, hogy csatolja be újra a mellékletet és a szakemberek végzettségét is töltse 

ki a táblázatban! 

 19. melléklet – Aláírási címpéldány – Ajánlattevő nem csatolta be az aláírási címpéldányt, 

kérem, pótolja! 

Kértük, hogy a fenti mellékleteket csatolja be, illetve javításukat végezze el! 

 

A hiánypótlási határidőig benyújtásra kerültek a kért hiányosságok. 

 

3.4. Indokolás kérése: 

Ajánlattevő a Felolvasólapon az 1. Ellenszolgáltatás nettó összege – Vázlatterv készítése 

részszempontra 120 000 Ft értéket írt be a táblázatba. 

A Felhívás II.2.4. A közbeszerzés mennyisége pont határozza meg azokat a tevékenységeket, 

amelyre Ajánlattevő megadja ajánlatát. Ez alapján az 1. Vázlatterv tevékenységekre adott 120 000 Ft 

ellenszolgáltatás összege aránytalanul alacsony ár gyanús Ajánlatkérő szerint. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlattevő a Felhívásban megkövetelt műszaki tartalomra, 

tevékenységekre köteles megadni ajánlatát olyan formában, amelyet Ajánlatkérő előírt, és amellyel 

minden egyes Ajánlattevő által tett ajánlati értékek összehasonlíthatóak. 

Kérem, hogy a Kbt. 72. §. (1) – (2) bekezdése értelmében indoklást nyújtson be az aránytalanul 

alacsony árra vonatkozóan! 

 

Az indokolás kérés határidőig benyújtásra kerültek. A Bíráló Bizottság elfogadta a dokumentumban 

megadott indokolást. 

 

Az ajánlata mindenben megfelel a jogszabályok és az ajánlattételi felhívásban közölteknek. 

 

 

Kbt. 69. §. (4) – (6) bekezdése szerinti igazolás megkérése 

 

Ajánlattevő neve:  Építész Kaláka Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest, Puszta köz 3. TT/6 

 

A Kbt. 69. §. (4) – (6) bekezdése értelmében felhívjuk az Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az 

alkalmassági követelményeknek megfelelő igazolásokat. Az ajánlatukban benyújtott 

igazolások hiányosak, amelyeket kérem, az alábbi dokumentumokkal egészítsenek ki: 

- Pásztor József rendelkezésre állási nyilatkozata a Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság pont M2 pont M2.1.) szerinti építész szakembernek 

- Facskó Gergely rendelkezésre állási nyilatkozata a Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve 

szakmai alkalmasság pont M2 pont M2.2.) szerinti statikus szakembernek 

 

Ajánlattevő neve:  DKD Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 1. 

 

A Kbt. 69. §. (4) – (6) bekezdése értelmében felhívjuk az Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az 

alkalmassági követelményeknek megfelelő igazolásokat. Az ajánlatukban benyújtott 

igazolások hiányosak, amelyeket kérem, az alábbi dokumentumokkal egészítsenek ki: 

- Dankó Kristóf rendelkezésre állási nyilatkozata a Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság pont M2 pont M2.1.) szerinti építész szakembernek 

- Csőre Imre önéletrajzának saját kezű aláírása, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozata a 

Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont M2 pont M2.1.) szerinti építész 

szakembernek 

- Sziklai Zoltán aláírt önéletrajza, valamint rendelkezésre állási nyilatkozata a Felhívás 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont M2 pont M2.2.) szerinti statikus 

szakembernek 

 

A Kbt. 69. §. (4) – (6) bekezdése szerinti igazolás kérés határideje 2018. március 08. 10:00 óra. 

 

Ajánlatot tett: Építész Kaláka Kft., PLANNING-STUDIO Ingatlanforgalmazó Kft., DKD Mérnöki, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

Elkésett ajánlatot tett: - 

 

Érvénytelen ajánlatot nyújtott be: PLANNING-STUDIO Ingatlanforgalmazó Kft. 

Ajánlatok ragsorolása az alábbi táblázatok alapján történnek abban az esetben, ha a Kbt. 69. §. (4) – 

(6) bekezdése szerinti igazolás benyújtásra kerülnek. 
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Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A 

részszempont

ok 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 

Építész Kaláka Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

DKD Mérnöki, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

1. Ellenszolgáltatás nettó összege      

Vázlatterv készítése 30 1,38 41,40 10,00 300,00 

Engedélyezési terv készítése 15 10,00 150,00 9,27 139,05 

Kiviteli terv készítése 15 8,67 130,05 10,00 150,00 

Tervezői művezetés 5 10,00 50,00 1,18 5,90 

Egyéb feladatok 5 10,00 50,00 1,72 8,60 

2. Vázlatterv készítésének 

előteljesítés mértéke 

min. 0 nap, max. 90 nap 

15 6,79 101,85 10,00 150,00 

3. Személyi állomány 

képzettsége, szakmai 

tapasztalata 

     

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja 

szerinti, a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember projektszintű 

szakmai többlet tapasztalata 

5 10,00 50,00 6,40 32,00 

A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja 

szerinti, a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember projektszintű 

szakmai többlet tapasztalata 

5 10,00 50,00 3,70 18,50 

A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja 

szerinti, a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember Vezető 

tervezői többlet tapasztalata 

5 10,00 50,00 6,29 31,45 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  673,30  835,50 

 

 

Kerepes Város Önkormányzata által kiírt a „Egészségügyi központ tervezése Kerepesen” című 

nemzeti közbeszerzésére beadott ajánlat bírálata alapján a Bíráló Bizottság javaslata, hogy az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot adóval, azaz a DKD Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft-vel történjen meg a szerződés megkötése.  

A Bíráló Bizottság javasolja második helyezett kihirdetését az Építész Kaláka Kft. személyében.  

A Bíráló Bizottság javasolja a Planning-Studio Kft. által benyújtott ajánlatának a Kbt. 73. §. (1) 

bekezdés e) pontja szerinti érvénytelennek nyilvánítását. 

 

 

 

 

 

______________________      _____________________ 

jkv. vezető                                 jkv. hitelesítő 

 


