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A Képviselő-testület 2022. június 17-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: A „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 241/2021. (XII. 15.) számú 

határozatával „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. 

A közbeszerzési eljárás a felülvizsgált terv és árazott költségvetés birtokában a 

Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2022. március 25. napján kelt támogató 

tartalmú tanúsítványa alapján 2022. március 28. napján megindításra került. 

 

A Justitia Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 34. fszt. 1., képviseli: dr. Palotai 

Péter ügyvezető) által elkészített ajánlattételi felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló, a nyílt 

eljárás szabályainak megfelelő közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezte.  

 

Az ajánlatok benyújtására 2022. április 26. napján 16:00 óráig volt lehetősége az 

ajánlattevőknek. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő óra múlva kerültek 

felbontásra az EKR felületen a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének 

megfelelően. 

 

Az ajánlatok felbontásakor megállapításra került, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 

összesen 6 (hat) darab ajánlat került elektronikus úton benyújtásra az EKR felületen keresztül, 

mely ajánlatokat az EKR felület felbontotta és összesítette a felolvasólapokon szereplő 

adatokat.  

 

A bontást és a részletes átvizsgálást követően a beérkezett ajánlatok értékelési részszempontok 

szerinti értékelése alapján megállapítható sorrendje a következő: 

1. Novoterm-96 Kft. – 1000,00 pont 

2. MiraBer Bt. – 887,49 pont 

3. KLITON Kft. – 789,50 pont 

4. PD-Steel Hungary Kft. – 727,86 pont 

5. DENCO Kft. – 725,65 pont 

6. NEW VERSION Kft. – 622,41 pont 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2022. (V. 9.) sz. határozatával a 

Kistarcsa Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 

bővítése” tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló, a nyílt 

közbeszerzési eljárásban a Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188 

Budapest, Címer u. 10.) ajánlatának érvénytelenségét állapította meg. Ezt követően az 

értékelési részszempontokra figyelemmel a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó, 

vagyis a MiraBer Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2143 Kistarcsa, 

Déryné utca 34.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatot bírálta el. A Képviselő-testület 98/2022. 

(V. 9.) sz. határozatával megállapította, hogy a MiraBer Kereskedelmi, Építőipari és 

Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő ajánlata érvénytelen. A Képviselő-testület 100/2022. 

(V. 9.) sz. határozatával úgy kívánt dönteni, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § 

(2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összege (nettó 204 553 561,- Ft) nem elegendő a nettó 243 333 550,- Ft ajánlati árú 

szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett KLITON Kft. 

ajánlattevővel. 

 

Amint arról a Képviselő-testület részére ez utóbbi határozati javaslatomat tartalmazó 

előterjesztésben tájékoztatást adtam, a tárgybani közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzés alá 

esik, így az eljárás lezárásáról szóló végleges döntést megelőzően valamennyi dokumentumot 

szabályossági ellenőrzésre kellett küldeni a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztály (KFF) részére. 

 

A közbeszerzési eljárás lezárására irányuló fenti képviselő-testületi határozat KFF általi 

ellenőrzése a testületi döntést követően megindult, melynek keretében 2022. május 16. napján 

a KFF hiánypótlásra hívta fel Kistarcsa Város Önkormányzata Ajánlatkérőt. A KFF 2022. 

május 23. napján adott iránymutatása szerint az ajánlatok érvénytelenné nyilvánítását vissza 

kellett vonni, melyről a Képviselő-testület 106/2022. (V.25.) számú és 107/2022. (V.25.) 

számú határozataival döntött. Kistarcsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő erre tekintettel a 

Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő és a MiraBer 

Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő ajánlatainak érvénytelenné 

nyilvánítását az EKR felületen keresztül visszavonta, az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásával folytatta. 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb 

ajánlattevő, vagyis a Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő (a 

továbbiakban: Kft.) ajánlatát megvizsgálta, amelynek alapján megállapításra került, hogy a Kft. 

által megajánlott nettó ajánlati ár összességében több mint 30%-kal eltér a többi Ajánlattevő 

által benyújtott ajánlatok alapján számított átlagártól, így a Kbt. 72. § alapján az Ajánlatkérő 

indokolást kért az ajánlati ár megalapozottsága vonatkozásában és egyidejűleg hiánypótlási 

felhívást küldött ki az EKR felületen keresztül. A Bírálóbizottság megállapította, hogy a Kft. a 

hiánypótlást határidőben, megfelelő tartalommal megküldte, további hiánypótlásra ebben a 

tekintetben nem volt szükség. A Kft. által 2022. május 27. napján megküldött aránytalanul 

alacsony árra vonatkozó indokolást megvizsgálásra került, mely eredményeként az üzleti 

titokká minősítés hiányosságai miatt ismételten hiánypótlási felhívást került megküldésre az 

EKR felületen keresztül. A hiánypótlás megadásának határidejét Ajánlatkérő 2022. június 07. 

napja 16:00 órában határozta meg.  

 

A Bírálóbizottság 2022. június 8. napja 12-30 órakor tartott ülésén (Bírálóbizottsági 

jegyzőkönyv: 1. számú melléklet) megállapította, hogy a Kft. a hiánypótlási felhívásban 
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foglaltaknak eleget tett, az EKR felületen a dokumentumok elhelyezésére a megfelelő funkciót 

alkalmazta, ezáltal a benyújtott dokumentumokat nem minősítette üzleti titoknak, további 

hiánypótlásra nincs szükség. A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy 

a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kft. ajánlata az előírt értékelési szempont 

szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatnak minősül, megfelel az eljárást megindító felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentációban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

követelményeknek, továbbá a Kft. nem áll kizáró okok hatálya alatt és az előírt alkalmassági 

követelményeknek megfelel. A Kft. ajánlata érvényes, tekintettel erre a Bírálóbizottság 

javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

a Kft.-t, mint nyertes ajánlattevőt jelölje meg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben, 

majd vele kössön szerződést. A fentiek ismeretében a Bírálóbizottság javasolja a 

Döntéshozónak megállapítani a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményességét. 

 

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás fentiek szerinti folytatása ex-ante ellenőrzés 

folyamatában történt, a végleges döntést megelőzően valamennyi dokumentum szabályossági 

ellenőrzés érdekében megküldésre került a KFF részére. A KFF 2022. június 15. napján 

megküldte támogató tartalmú Záró tanúsítványát (2. számú melléklet), ekként a Képviselő-

testület a fenti bíráló bizottsági javaslatnak megfelelő végleges döntést meghozhatja. 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az ajánlatok 

érvényességére, érvénytelenségére, illetve az eljárás eredményére vonatkozó ajánlatkérői 

döntést a képviselő-testület hozza meg a Bírálóbizottság javaslatának figyelembe vételével, 

amely Bírálóbizottsági javaslatot a polgármester terjeszt a testület elé. A képviselő-testületnek 

a Kbt. 27. § (5) bekezdésének megfelelően név szerinti szavazáson kell döntenie. A képviselő-

testület a Bírálóbizottság javaslatától eltérő döntést is hozhat, de azt köteles írásban 

megindokolni.  

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem. 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, mint Kistarcsa Város 

Önkormányzata Ajánlatkérő döntéshozói a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése” 

tárgyú, EKR000235682022 azonosítószámú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 

hirdetménnyel induló, a nyílt közbeszerzési eljárásban úgy döntenek, hogy a tárgyi 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Novoterm-96 Építőipari Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1188 Budapest, Címer u. 10.) ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési 

szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat, megfelel az eljárást megindító 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban, illetve a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek, továbbá ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt 

és az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.  

 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, mint Kistarcsa Város 

Önkormányzata Ajánlatkérő döntéshozói megállapítják, hogy a Novoterm-96 Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188 Budapest, Címer u. 10.) ajánlattevő ajánlata 

érvényes, melyre tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Novoterm-

96 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188 Budapest, Címer u. 10.) ajánlattevő 

a nyertes ajánlattevő. 
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Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, mint Kistarcsa Város 

Önkormányzata Ajánlatkérő döntéshozói megállapítják, hogy a tárgyi közbeszerzési 

eljárás eredményes, az összegezés az Ajánlattevők részére megküldhető. 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy jelen határozatban 

foglalt döntésre vonatkozó Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős 

Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tartalmú Záró 

tanúsítvány iktatószáma: KSZ-53/612/3/2022, a Záró tanúsítvány kiállításának dátuma: 

2022. június 14. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyertes ajánlat szerinti szerződés 

megkötésére összesen 170 161 176,- Ft + Áfa, azaz bruttó 216 104 694 Ft összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István polgármester 

 

„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel,  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (5) bekezdése alapján név szerinti 

szavazást kell alkalmazni.” 

 

 

Kistarcsa, 2022.június 16. 

 

Juhász István 

polgármester 


