Kivonat
Heréd Község Önkormányzatának
2009. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből
75/2009.(V.25.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Heréden
1. rész Tájház felújítása
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása
3. rész: Iskola kerítés létesítése
tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról készült, a határozat mellékletét képező
összegzés alapján a közbeszerzési eljárás nyerteseként az
1. részre Tájház felújítása 4.304.856 Ft+ Áfa;
2. részre Művelődési Ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány
felújítása 19.849.392 Ft + Áfa;
3. részre Iskola kerítés létesítése 4.164.300 Ft+ Áfa
vállalkozási díjért a Viktória Épker Kft.(Kartal) ajánlatát fogadja el, második helyezetett
a Képviselő-testület nem nevez meg, az összegzésben foglaltak alapján a Bereczki és
Társa Kft.(Heréd) és a Tri- Bont Kft.(Sződ) ajánlatait érvénytelennek nyilvánítja.
2. Felkéri a Polgármestert, az érintettek tájékoztatására és a közbeszerzési szerződés
megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Név: Heréd Község Önkormányzata
Székhely: 3011 Heréd, Rákóczi út 39.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Heréden
1. rész Tájház felújítása
Heréd
377 hrsz.
A tájház alapozása, falai, födémszerkezetei, kéményei, nyílászárói, tetőszerkezete, valamint a
tetőlécezés és a héjalás kerül felújításra. Az újonnan falazott faszerkezetek alá betonsáv alap
készül, melyet monolit vasbeton talpkoszorú egészít ki. Megtörténik a vályog falazat pótlása,
megerősítése, új falazatok készítése. A nyílászárókat cserélni, és felújítani kell.
A tájház kerítése is felújításra kerül. A kerítés kialakítása során oszlopok elhelyezése, kapuk, és
kerítés kialakítására kerül sor. A faanyagokat beépítés előtt légmentesítő anyaggal és
gombamentesítővel kell kezelni, beépítés után a látszódó fafelületek pácolást kapnak barna
színben.

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása
Heréd
323; 324; 325/6 hrsz.
Művelődési ház és környezetének felújítása: A homlokzat és annak vakolat felújítása során
hőszigetelés és külső színezés is történik. Az épület körüli járdák a középülethez méltó
térburkolattal kerülnek lefedésre, ezzel párhuzamosan fizikai akadálymentesítés is végbemegy. A
meglévő nyílászárók cseréjére kerül sor.
Iskolakert parki sétány felújítása: Új elemekkel, utcabútorokkal (padok, hulladéktárolók) történő
kiegészítés, szilárd szegélyelemek között kiépített murvaburkolat. A zöldfelület élővilága is
megújul.
3. rész: Iskola kerítés létesítése
Heréd
323.hrsz. Iskola
Iskola udvar lezárása: Az iskola udvar funkcionális használatának biztosítása , a bitumenes pálya
és szűkebb környezetében kapukkal ellátott kerítés létesítése. Hossza 140 m. Beton alapba
rögzített oszlopokhoz fogatott előre gyártott fém kerítés elemekből.
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:d)* Az ellenszolgáltatás összege:
Heréden
1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19 849 392
Ft+ ÁFA
3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA
5. A benyújtott ajánlatok száma:3
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, illetőleg elemei:
Név: Viktória-Épker Kft.
Cím: 2173 Kartal, Bocskai út 9.
Ajánlat:
Heréden
1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19 849 392
Ft+ ÁFA
3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Név: Bereczi és Társa Kft.
Cím: 3011 Heréd, Kökényesi út 34.

Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában
foglaltak ellenére.
A tartalomjegyzék nem tartalmaz oldalszámokat az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában
foglaltak ellenére.
Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.
A szerződés tervezetben az ajánlati árat nem részenként külön-külön töltötte ki a
dokumentációban foglalt rendelkezés ellenére.
A bankinformációs levél tartalmából nem állapítható meg az ajánlattételi felhívás III.2.2)
pontjában foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel megléte.
Az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja szerint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot az 1-3.
rész tekintetében a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a jelen felhívás
feladásának napját megelőző három évben a közbeszerzés tárgyára vonatkozó kivitelezések
ismertetésével a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell benyújtani (Kbt. 68. §
(2) bek.: A 67. § (2) bekezdése a) pontjának esetét a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a
teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.)
Az ajánlat nem tartalmaz műszaki ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz pénzügyi, számlázási ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.
A dokumentáció 13. pontja szerint ajánlattevők kötelesek a beárazott költségvetési kiírást, az
összesítőket, a főösszesítőt, a pénzügyi-számlázási ütemtervet és a műszaki ütemtervet (legalább
hetenkénti és szakági bontásban), valamint a kitöltött szerződés tervezetet elektronikusan is az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani digitális adathordozón – CD-n – az ajánlattételi
dokumentációval együtt, abba becsomagolva. Az ajánlathoz cd nem került becsatolásra.
1. rész: Tájház felújítása:
Külső átalakítás és felújítás:
Az ajánlat 9. sorszámú tételében minőségi és mennyiségi eltérés van C8 helyett C12
minőségű beton, illetve mennyiségben 6,3 m3 helyett 3,05 m3.
Az ajánlat 33. sorszámú tételében 1 db helyett 0 db mennyiség szerepel.
Ezen részhez küldött kiegészítő tételeket az ajánlat nem tartalmazza.
2. rész: Művelődési ház és környékének felújítása:
Az ajánlat 3. sorszámú tételében a mértékegységben van eltérés: db helyett m3 van
beállítva.
Az ajánlatból 74,95 m2 hőszigetelés kimaradt.
Iskolakert parki sétány:
Az ajánlat 3. tétele 270 m2 többlet mennyiséget tartalmaz.
Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére határidőben nem
pótolta, az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 88. § (1) bekezdés e),
f) pontja alapján érvénytelen.
Név: TRI-BONT Kft.
Cím: 2134 Sződ, Csörögi út 3.
Az írott oldalak sorszámozása nem történt meg az ajánlattételi felhívás VI.3.6. pontjában
foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz borítólapot a dokumentáció 30. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz oldalszámos tartalomjegyzéket az ajánlattételi felhívás VI.3.6.
pontjában és a dokumentáció 30. pontjában foglaltak ellenére.
Ajánlattevő nem nyilatkozott a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.
Az ajánlat nem tartalmaz iratot a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására az ajánlattételi
felhívás III.2.2. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz iratot a műszaki, szakmai alkalmasság igazolására az ajánlattételi
felhívás III.2.3. pontjában foglaltak ellenére.

A szerződés tervezetben az ajánlati árat nem részenként külön-külön töltötte ki a
dokumentációban foglalt rendelkezés ellenére.
Az ajánlat nem tartalmazza a számlavezetőkről és a számlákról szóló nyilatkozatot az
ajánlattételi felhívás VI.3.14. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmazza a kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás
III.2.1. pontjában foglaltak ellenére.
Az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjára, valamint a 71. § (3)
bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat az ajánlattételi felhívás VI.3.4. pontjában foglaltak
ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz műszaki ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.
Az ajánlat nem tartalmaz pénzügyi, számlázási ütemtervet a dokumentáció 30. pontja ellenére.
2. rész: Iskolakert parki sétány:
Az ajánlat 3. tételében 40,5 m3 többlet mennyiség szerepel.
3. rész: Iskola kerítés létesítése:
A pályázati anyagból ezen ajánlati rész összesítése kimaradt, de számszakilag helyes.
Ajánlattevő ajánlata hiányosságait a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére határidőben nem
pótolta, az ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 88. § (1) bekezdés e),
f) pontja alapján érvénytelen.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Név: Viktória-Épker Kft.
Cím: 2173 Kartal, Bocskai út 9.
Ajánlat:
Heréden
1. rész Tájház felújítása 4 304 856 Ft+ ÁFA
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása 19 849 392
Ft+ ÁFA
3. rész: Iskola kerítés létesítése 4 164 300 Ft+ ÁFA
Az adott ajánlattevő ajánlatai mindhárom rész tekintetében a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatok.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:9.* Egyéb információk:10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:2009. március 31.
12. Az összegezés elkészítésének időpontja:2009. május 25.
13. A szerződéskötés tervezett időpontja: A LEADER pályázati támogatási szerződés
megkötését követő munkanapon, de legkorábban a jelen közbeszerzés eredményhirdetésének
napját követő 16. napon és legkésőbb a jelen közbeszerzés eredményhirdetésének napját követő
60. napon 10.00 óra.
14. Az összegezés megküldésének dátuma:2009. május 26.
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
Heréd, 2009. május 25.
kmf.
Kómár József sk.
polgármester
Másolat hiteléül: Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető

Peterkéné dr.Farkas Andrea sk.
körjegyző

