Tárgy: Kiegészítő döntés a Rendezési terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. június 27. napi Rendkívüli ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
1 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. június 27. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Kiegészítő döntés a Rendezési terv módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület 2019. 06. 20-án 14 módosítási ponttal jóváhagyta a rendezési terv
módosításának megindítását. Időközben egy újabb kérelem érkezett hivatalunkba, melynek felvétele
15. pontként javasolt a módosítások körébe:
15. A külterület 0378/1. hrsz-ú területen korábban kialakított birtokközponttal kapcsolatban érkezett
egy kérelem, hogy a jelenlegi szabályozás módosításával a területen 1000 m2-es épület helyett 2000
m2-es épület is elhelyezhető legyen. Megvizsgálandó, hogy lehetséges-e a módosítás, amennyiben
igen, annak elvégzése szükséges.

Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:
Kiegészítő döntés a Rendezési terv felülvizsgálatáról, módosításáról
A Képviselő-testület a rendezési terv módosításáról szóló 2019. 06. 20-i döntését kiegészíti az
előterjesztésben szereplő 15. ponttal, és kéri, hogy a rendezési tervi módosításokat ezzel a
kiegészítéssel végeztesse el a műszaki osztály.
Határidő:
azonnal,
Felelős:
műszaki ov.
Harkány, 2019. június

Albrecht Ferenc műszaki ov.

Tárgy: Döntés a Harkány Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Sporttelep előtti parkolóépítés
munkáinak beszerzése tárgyában

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. június 27. napi Rendkívüli ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Tönkő Péter
műszaki munkatárs

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2019. június 27. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkány Város Önkormányzata tulajdonában lévő
Sporttelep előtti parkolóépítés munkáinak beszerzése tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Tönkő Péter

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület ez évi költségvetési rendeletében nem döntött a tulajdonában lévő harkányi
belterület 242/7 hrsz.-en nyilvántartott sporttelep előtti parkoló megépítéséről, ezért szükséges
dönteni a beruházás finanszírozásáról is.
Javaslatunk szerint a szintén beruházási fejezetben a költségvetésünkben szereplő HPC előtti
területen létesítendő út és járdaépítés sorról 1 100 000 Ft, valamint a Terehegyi utca 13 szám
támfal és kerítésépítés sorról a megvalósítás megrendelése után megmaradó1 900 000 Ft
átcsoportosításával lehetővé válik a parkolóépítés finanszírozása.
Harkány Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának 4.2. pontja alapján (összhangban az
önkormányzat vagyonrendeletével) a beszerzés eredményéről Képviselő-testület hozhat
döntést. A beszerzési eljárás tárgya kizárólag az elvégzendő feladatok munkadíjára vonatkozik,
a beépítésre kerülő anyag ugyanis már rendelkezésre áll.
A beszerzési eljárást előzetesen lefolytattuk, ennek során hiánytalan, érvényes ajánlatot nyújtott
be:
1. Harkányi Városgazdálkodási Zrt:
Ajánlati ár:
27 % Áfa:
Bruttó:

2 362 205 Ft
637 795 Ft
3 000 000 FT.

2. Mehring Bt.:

Ajánlati ár:
27 % Áfa:
Bruttó:

2 755 905 Ft.
744 095 Ft
3 500 000 Ft

3. Horváth Istvánné E.V.
Ajánlati ár
27% Áfa
Bruttó

3 300 000 Ft.
0 Ft.
3 300 000 Ft.

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot Harkányi Városgazdálkodási Zrt . tette. Kérem a T.
Képviselő-testületet, hogy egyetértésük esetén az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek!
2

Határozati javaslat
Döntés nyertes ajánlattevőről sporttelep előtti parkolóépítés munkáihoz kapcsolódó
beszerzési eljárásában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, belterület 242/7 hrsz.-en
nyilvántartott parkolóépítés munkáinak beszerzése ügyében készített előterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy összhangban az önkormányzat beszerzési szabályzatával
a legkedvezőbb árú ajánlattevőt, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt -t nyilvánítja nyertesnek,
nettó 2 362 205 Ft + 637 795 Ft Áfa azaz bruttó 3 000 000 Ft. munkadíj ellenérték megjelölése
mellett. A Képviselő-testület a feladat elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrást 2019. évi
költségvetése terhére az előterjesztés szerinti átcsoportosítással biztosítja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető
Harkány, 2019. 06. 26.

Albrecht Ferenc, műszaki ov. s.k.
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Tárgy: Döntés eszközbeszerzési tárgyú közbeszerzési
eljárás lezárásáról

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. június 27. napi Rendkívüli ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Dr. Turi Ákos
közbesz.szak.

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
8 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2019. június 27. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés eszközbeszerzési tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Turi Ákos, közbeszerzési szakértő, Dr.
Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztéssel egy igen hosszú közbeszerzési eljárás lezárásához érkeztünk el.
Emlékeztetőül összefoglaltuk a folyamat előzményeit az alábbiak szerint.
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete épp
125/2018.(VI.27.) számú határozatával az alábbi döntést hozta meg.

egy

évvel

ezelőtt,

125/2018.(VI.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról egyes
projektekhez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyában
1.) Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határoz, hogy egyes, általa elnyert projektekhez
kapcsolódó eszközök beszerzésére árubeszerzési tárgyú
közbeszerzési eljárást indít. A képviselő-testület az e
tárgykörben összeállított közbeszerzési felhívás- és
közbeszerzési dokumentáció tervezetét az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy felelős,
akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával a
dokumentum-tervezeteket
a
Miniszterelnökség
Közbeszerzési
Felügyeletért
Felelős
Helyettes
Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
(KFF) részére előzetes véleményezés céljából küldje meg.
Határidő: 2018.06.30.
Felelős: jegyző, pályázati referens
Az eljárás előkészített anyaga az alábbi pályázatok keretében beszerzendő eszközök
listájára terjedt ki:
1) EFOP-1.8.2-17-2017-00015

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében
Informatikai eszközök és Orvosi eszközök
2) EFOP-4.1.7-16-2017-00038
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései Harkány Város klubhelyiségeinek átalakítása és eszközbeszerzése
Informatikai eszközök és Bútorok
3) EFOP-1.2.11-16-2017-00035 Esély otthon
Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban
Informatikai eszközök, háztartási eszközök, bútorok
4) EFOP-1.5.3-16-2017-00049
Tegyünk együtt a jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben
Informatikai eszközök, sporteszközök, orvosi eszközök
5) EFOP-3.7.3-16-2017-00233
Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában
Informatikai eszközök és sporteszközök

6) TOP-1.4.1-16-BA1-2017-0002
Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban
Informatikai eszközök, háztartási eszközök, kültéri és beltéri bútorok, bölcsődei eszközök
A lefolytatott közbeszerzési eljárás becsült értéke miatt az eljárás megindításához előzetes
közbeszerzési engedélyeztetést kellett lefolytatni. Ennek keretében engedélyt kellett kérni a
közreműködő szervezettől, ami jelen esetben két szervezetet takart: a Magyar Államkincstárt
és az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Miután mindkét szervezet kiadta az eljárás
megindíthatóságáról szóló dokumentumot, csak ezt követően kerülhetett sor az anyag
Miniszterelnökség, Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság,
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére történő benyújtására, ahol szintén több
körben adtak ki hiánypótlási felhívást, korrekciós előírást a leadott anyagra.
A KFF jóváhagyó tanúsítványának februári megérkezését követően nyílt lehetőség az
eljárás tényleges megindítására, amelyről a képviselő-testület 2019.02.15-én hozott
döntést.
A lefolytatott eljárás 6 szakaszban került lebonyolításra, és a bontást követően több ajánlattevő
vonatkozásában is hiánypótlást, illetve utólagos igazolások benyújtását kellett kérni. A feladat
elvégzésével megbízott közbeszerzési szakértő segítségével a Bíráló Bizottság az ajánlatok
értékelését elvégezte, és az eljárás lezárásaként az alábbi döntés elfogadását javasolja.
Felhívom a T. képviselő-testület figyelmét, hogy ez a döntés akkor lép hatályba, ha az eljárást
lezáró döntést a KFF is jóváhagyja.
A szavazás a kérdésben név szerinti.

A nyertes ajánlattevők indokolása:
1. rész tekintetében:
A CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5. adta
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata a Hiánypótlási dokumentációval, és indoklással együttesen értékelve az
Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban
meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
2. rész tekintetében:
A M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft., 7623 Pécs Mártírok
Utca 42. adta a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata
érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
3. rész tekintetében:
Az Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
1023 Budapest Bécsi Út 4. adta a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata
érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
4. rész tekintetében:
A H-Copex Irodatechnika Kft., 7624 Pécs Barbakán Tér 1. adta a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata
érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
5. rész tekintetében:
A Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A adta a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata
érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
6. rész tekintetében:

A Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest Zoltán Utca 3. adta a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata
érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
Három rész tekintetében pótfedezet biztosítása is szükséges, ennek hiányában a
közbeszerzési eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné kell
nyilvánítani azzal, hogy egyúttal dönteni kell új eljárás megindításáról. Az előzmények
ismeretében ez már behozhatatlan időveszteséggel járna. A szükséges többletforrást
igyekszünk pályázati kereteken belül átcsoportosítani, ha ez nem lehetséges, a
különbözetet saját erőként kell biztosítani.
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
Döntés eszközbeszerzési tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti napirendi ponthoz tartozó
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy „Harkány Város Önkormányzatának EFOP
és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési eljárás
lezárásaként, a bíráló bizottság javaslatával egyezően az alábbi határozatot hozza.
Az Ajánlatkérő az eljárás
I.
1. részének tekintetében:
1.1.) a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján a CPM Mobilier Korlátolt
Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5 Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
1.2.) a Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske Batthyány Utca 11 Ajánlattevő ajánlatát
érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése
alapján.
1.3.) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazta, melyre
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így ezen
Ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud:
H-Copex Irodatechnika Kft., 7624 Pécs Barbakán Tér 1.
Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc Corvin Utca 1-3.
BBS Trend Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság, 4700 Mátészalka Ipari út 18.
2.) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság,
6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5. Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a

közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő által megajánlatott 10 598 492,- HUF Egyösszegű nettó ajánlati ár az Ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja.
Tekintettel arra, hogy az 1. rész vonatkozásában az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű
nettó ajánlati ár Ajánlatkérő rendelkezésére álló összeget meghaladja, ezért az eljárás ezen
részeinek eredményes lezárásához pótfedezet biztosítása szükséges, melyet a képviselőtestület rendelkezésre bocsát.
3.) A fedezet biztosításával a Bíráló Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület az eljárást
eredményesen lezárja és a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100
Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5 szám alatti gazdasági társaságot nyertes ajánlattevőként
kihirdeti és elrendeli a céggel történő szállítási szerződés megkötését.
II.
2. részének tekintetében:
1.) a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján a képviselő-testület az M&M
Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft., 7623 Pécs Mártírok Utca 42
Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2.) a PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 8900
Zalaegerszeg Bozsoki út 3Ajánlattevő ajánlatát közbenső döntéssel érvénytelené nyilvánította
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján.
3.) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai
Kereskedelmi Kft., 7623 Pécs Mártírok Utca 42 Ajánlattevő adta, ajánlata az Eljárást
megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntéshozó képviselő-testület az eljárást eredményesen
lezárja és az M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft., 7623 Pécs
Mártírok Utca 42 szám alatti gazdasági társaságot nyertes ajánlattevőként kihirdeti és elrendeli
a céggel történő szállítási szerződés megkötését.
III.
3. részének tekintetében:
1.1.) A képviselő-testület a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján az Ultragel
Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest
Bécsi Út 4 Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
1.2.) A DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT., 6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190
Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
1.3.) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazta, melyre
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így ezen
Ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud:
Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A

C-Sale Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen Vásáry István Utca
7. Fszt. 2.

2.) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023 Budapest Bécsi Út 4 Ajánlattevő adta,
ajánlata az Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint
az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntéshozó képviselő-testület az eljárást eredményesen
lezárja és az Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1023 Budapest Bécsi Út 4 szám alatti gazdasági társaságot hirdeti ki nyertes
ajánlattevőként és elrendeli a céggel történő szállítási szerződés megkötését.
IV.
4. részének tekintetében:
1.1.) A képviselő-testület a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján a H-Copex
Irodatechnika Kft., 7624 Pécs Barbakán Tér 1. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
1.2.) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazta, melyre
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így ezen
Ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud:
Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1023
Budapest Bécsi Út 4
2.1) A C-Sale Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen Vásáry
István Utca 7. Fszt. 2. Ajánlattevő ajánlatát közbenső döntéssel érvénytelenné nyilvánította a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján.
2.2.) A DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT., 6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190
és Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint
a 73. § (2) bekezdése alapján.
3.) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a H-Copex Irodatechnika Kft., 7624 Pécs
Barbakán Tér 1. szám alatti gazdasági társaság adta. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak
teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő által megajánlott 2 715 000,- HUF Egyösszegű nettó ajánlati ár az Ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja.
Tekintettel arra, hogy az 4. rész vonatkozásában az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű
nettó ajánlati ár Ajánlatkérő rendelkezésére álló összeget meghaladja, ezért az eljárás ezen
részeinek eredményes lezárásához pótfedezet biztosítása szükséges.
4.) A képviselő-testület a szükséges fedezetet biztosítja.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület, mint döntéshozó az eljárást
eredményesen lezárja és a H-Copex Irodatechnika Kft., 7624 Pécs Barbakán Tér 1. nyertes
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként és elrendeli a céggel történő szállítási szerződés megkötését.

V.
5. részének tekintetében:
1.) A képviselő-testület a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján a BalázsDiák Kft., 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A, valamint a "HOR" Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, 1076 Budapest Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1.
Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2.) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest Szekszárdi Utca
12/A Ajánlattevő adta, ajánlata az Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum
előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a döntéshozó képviselő-testület az eljárást eredményesen
lezárja és a Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A szám alatti gazdasági
társaságot hirdeti ki nyertes ajánlattevőként és elrendeli a céggel történő szállítási szerződés
megkötését.
VI.
6. részének tekintetében:
1.1.) A képviselő-testület a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján a
Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest Zoltán Utca 3., valamint BalázsDiák Kft., 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
1.2.) a DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT., 6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190
Ajánlattevő ajánlatát közbenső döntéssel érvénytelené nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján.
1.3.) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazta, melyre
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így ezen
Ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud:
C-Sale Partner Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen Vásáry István Utca
7. Fszt. 2.
2.) A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
1054 Budapest Zoltán Utca 3 Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes
mértékben megfelel, ajánlata érvényes.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő által megajánlatott 1 976 457,- HUF Egyösszegű nettó ajánlati ár az Ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet összegét meghaladja.
Tekintettel arra, hogy az 6. rész vonatkozásában az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű
nettó ajánlati ár Ajánlatkérő rendelkezésére álló összeget meghaladja, ezért az eljárás ezen
részeinek eredményes lezárásához pótfedezet biztosítása szükséges.
4.) A képviselő-testület a szükséges fedezetet biztosítja.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület, mint döntéshozó az eljárást
eredményesen lezárja és a Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest Zoltán
Utca 3 szám alatti gazdasági társaságot nyertes ajánlattevőként kihirdeti és elrendeli a céggel
történő szállítási szerződés megkötését.

A képviselő-testület egyidejűleg rögzíti, hogy a jelen határozat hatálybalépésének feltétele – a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormány Rendelet szerinti, ún. folyamatba
épített ellenőrzés eredményeként a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős
Helyettes Államtitkárságának Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részéről történő – az
eljárás jogszerűségét igazoló záró tanúsítvány kiállítása. A határozat legkorábban a
zárótanúsítvány kiállításának napján lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: jegyző
Harkány, 2019. 06.26.

Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző

