Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága
2017. évi határozatai
Az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága 1/2017 (02.04.) számú határozata:
Tárgy: Beszámoló a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 2016. évi munkájáról
A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elfogadja a bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját. A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság kéri elnökét, hogy a beszámolót terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő: Közgyűlés következő ülése
Felelős: bizottság elnöke

A MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának 2/2017(02.04) Számú határozata:
Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve
A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága az MNOÖ 2017. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta,
és azt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az MNOÖ Közgyűlésének.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök

A MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának 3/2017(05.06) számú határozata:
Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása
Az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta, és azt az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az MNOÖ Közgyűlésének.
Határidő: azonnal

MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának 4/2017. (09.28.) számú határozata:
Az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata
alapján a „Vállalkozási szerződés a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda,
Kollégium és Pedagógiai Intézet konyha-étkező épületszárny átalakításának, bővítésének kiviteli
dokumentáció szerinti I. üteméhez kapcsolódó építési beruházás” tárgyú, közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatok alapján, a közbeszerzési eljárás kiírási feltételeinek megfelelően az
alábbi közbenső döntéseket hozza:
1. A Kbt. 69.§ (1)-(2) bekezdése szerinti az első bírálati szakaszt követően az érvényes ajánlatok és
a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra
tekintettel történő értékelés eredménye:

Ajánlatok értékelése:
Az elbírálás
részszempontjai

1. részszempont: nettó
vállalkozási díj (Ft)
2.
részszempont:
A
szerződés teljesítésébe az
M.2. alkalmassági pont
alapján bevonni kívánt
szakember (építésvezető)
többlet gyakorlati ideje
(max. 10 év)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
O és R Kft.

A rész
szempontok
súlyszámai Értékelési
pontszám

Az ajánlattevő neve:
Pécsi Építő és Tatarozó
Zrt.
Értékelési
Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám pontszám és
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata

70

80,53

5637,31

100,00

7 000,00

30

100,00
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100,00
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-

-

8 637,31

-

10 000,00

A legmagasabb összpontszámot elérő legkedvezőbb ajánlatot a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. tette
10.000 - összesített ponttal

2. Érvényes ajánlatok és az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.7621 Pécs, Tímár u. 23.
1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 248.888.888.- Forint
2. részszempont: A szerződés teljesítésébe az M.2. alkalmassági pont alapján bevonni kívánt
szakember többlet gyakorlati ideje (max. 10 év): 120 hónap

O és R Kft. 7960 Sellye, Dráva u. 4.
1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 309.808.253.- Forint
2. részszempont: A szerződés teljesítésébe az M.2. alkalmassági pont alapján bevonni kívánt
szakember többlet gyakorlati ideje (max. 10 év): 120,91 hónap
3. Érvénytelen ajánlatok és az érvénytelenség indoka:
Coordinator Építő Kft. 7632 Pécs, Tüskésréti út 5.
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

Indokolás:
Az ajánlattételi felhívás 13.2. alpontjában az alábbi előírás szerepelt: Benyújtható számlák száma,
értéke, gyakorisága: A műszaki ellenőr által leigazolt tényleges teljesítés alapján 25-50-75 %-os
teljesítésnél 1-1-1 darab részszámla, valamint 100 %-os teljesítésnél, sikeres műszaki átadásátvételt követően 1 darab végszámla nyújtható be.
Az ajánlattételi felhívás 54.) pontjában az alábbi előírás szerepelt: „Az ajánlathoz csatolandó az
árazott költségvetés, valamint heti bontású munkanemenként részletes műszaki-pénzügyi
ütemterv (előírt formája: Gantt diagram). Pénzügyi vonatkozásban minimálisan jelezze a
részszámla benyújtások idejét (előleg igénylés), és a számlák tervezett értékét is.”
Az ajánlat 85. oldalán található ütemtervben 5 darab részszámla és 1 db végszámla benyújtását
jelezte Ajánlattevő, melynek javítására Ajánlatkérő hiánypótlás biztosított számára.
Ajánlattevő a hiánypótlás során benyújtott ütemtervben lecsökkentette a benyújtható számlák
darabszámát 4 darabra, amely ugyan megfelel a felhívásban elvártak összesen benyújtható
darabszámnak, azonban a benyújtható számlák értéke továbbra sem fel meg az Ajánlatkérő által
elvárt mértéknek, mert a nettó ajánlati ár 25-50-75-100 %-os értéke helyett 23-37-32-8% értékű
számlák benyújtását ajánlotta meg Ajánlattevő. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése
alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható, az ajánlatot a
bizottság a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti.
Határidő: azonnal
Felelős: levezető elnök
MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának 5/2017. (10.04.) számú határozata:

Tárgy: Döntéshozatal a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és
Pedagógiai Intézet konyha-étkező épületszárny átalakításának és bővítésének kiviteli
dokumentáció I. üteméről
Az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata
alapján a „Vállalkozási szerződés a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda,
Kollégium és Pedagógiai Intézet konyha-étkező épületszárny átalakításának, bővítésének kiviteli
dokumentáció szerinti I. üteméhez kapcsolódó építési beruházás” tárgyú, közbeszerzési eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján, továbbá a közbeszerzési eljárás kiírási feltételeinek megfelelően az
alábbi döntéseket hozza:
1. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont szerinti
tartalmi elemei:
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.7621 Pécs, Tímár u. 23.
1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 248.888.888.- Forint
2. részszempont: A szerződés teljesítésébe az M.2. alkalmassági pont alapján bevonni kívánt
szakember többlet gyakorlati ideje (max. 10 év): 120 hónap
O és R Kft. 7960 Sellye, Dráva u. 4.
1. részszempont: nettó vállalkozói díj: 309.808.253.- Forint
2. részszempont: A szerződés teljesítésébe az M.2. alkalmassági pont alapján bevonni kívánt
szakember többlet gyakorlati ideje (max. 10 év): 120,91 hónap
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban
úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát - a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, melyre tekintettel csak az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban előírt módon igazolta.
2. Érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Coordinator Építő Kft. 7632 Pécs, Tüskésréti út 5.
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság az ajánlatot a 2017. szeptember 28-án kelt közbenső
döntésében érvénytelenné nyilvánította.
3. Az eljárás eredménye:
A Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság eredményesnek minősíti az eljárást.
4. A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.7621 Pécs, Tímár u. 23.
Nettó vállalkozói díj: 248.888.888.- Forint
A legmagasabb összpontszámot elérő érvényes ajánlatot a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. tette
10.000.- összesített ponttal, az ajánlati ár az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
összegére tekintettel is megfelelő.
A „Vállalkozási szerződés a Koch Valéria Iskolaközpont konyha-étkező épületszárny
átalakításának és bővítésének I. ütemére” tekintetében a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság a
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt-t (7621 Pécs, Tímár u. 23.), mint ajánlattevőt az eljárás nyertesének
nyilvánítja nettó 248.888.888,-Ft-os ajánlati árral, mivel ajánlata érvényes, és az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.
Az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága kifejezésre juttatja, hogy célja a nyertessel a
sikeres együttműködés, a beruházás teljes körű és pontos megvalósítása és az oktatási intézmény
működésének biztosítása.
A Döntéshozó Bizottság utasítja a Bíráló Bizottságot, hogy az összegezést készítse el és küldje
meg az ajánlattevők részére.
MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának 6/2017. (11.18.) számú határozata:
Az MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítását megtárgyalta, és azt az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja az MNOÖ Közgyűlésének.
Határidő: 2017. november 20. és folyamatos
Felelős: levezető elnök

