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Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26-án 
tartandó ülésére a ,,Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban" 

elnevezésű, TOP-2.1.3.-15-I-lBl-2016-00007 azonosító számú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A ,,Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban" elnevezésű, TOP-2.1.3.- 
lS—HBl-2016-00007 azonosító számú projekt keretében- építési, kivitelezési beruházás 
megvalósítására közbeszerzési eljárás került megindításra. A közbeszerzési dokumentumok 
módosítására, valamint az ajánlattételi határidő meghosszabbítására egy alkalommal került 
sor, amelyet követően 2019. május 24. napján 12.00 órakor járt le az ajánlattételi határidő. 
Ezen határidőig két ajánlat érkezett. 

A hiánypótlásra és felvilágosítás nyújtására nyitva álló határidő 2019. augusztus 08. 10:00 óra 
volt. 

A megállapított határidőig, azaz 2019. augusztus 08. 10:00 órai időpontig mindkét érintett 
ajánlattevő benyújtotta a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti hiánypótlásokat. 
1. 
_A Bíráló Bizottság az elvégzett bírálat eredményeként az alábbiakat állap ította meg : 

A BO-TO BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc 
József Attila utca ll/A.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a jelen közbeszerzési elj árás 
vonatkozásában érvényes, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatában megfelelően igazolta 
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek történő megfelelőségét, és hogy nem 
állnak fenn vele szemben kizáró okok, így a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételeknek megfelel. Aj ánlattevö hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, 
melyre figyelemmel ajánlata az értékelési sorrendben az 1. helyen áll. 

A B és B Kft. (7915 Debcsháza Petőfi utca 37.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapj án, tekintettel arra, hogy a 
benyújtott ajánlat egyéb okból nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek. 

A közbeszerzési elj árás eredményes, amennyiben ajánlatkérő a bontási eljárás során 
ismertetett fedezeti összeg (ami nettó 126 771 654,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes 
ajánlati ár (nettó 157 066 017,- Ft) közötti különbözetet (nettó 30 294 363,- Ft) többlet 
fedezetként biztosítani tudja. 



Amennyiben Aj ánlatkérő a bontási elj árás során ismertetett fedezeti összeg (ami nettó 126 
771 654; Ft) és a legalacsonyabb érvényes ajánlati ár (nettó 157 066 017; Ft) közötti 
különbözetet (nettó 30 294 363; Ft) többlet fedezetként biztosítani nem tudj a, úgy javaslom 
megállapítani jelen közbeszerzési eljárás eredménytelenségét a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) 
pontja alapján. 

2. 
A bírálóbizottság a fentiekre tekintettel az alábbi i avaslatot terjeszti a Képviselő -testü1et elé: 

— A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítható, hogy a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményes, tekintettel arra, hogy Aiánlatkérő a bontási eliárás során ismertetett 
fedezeti összeg (ami nettó 126 771 654.— Ft) és a legalacsonyabb érvényes aiánlati ár  
(nettó 157 066 017; Ft) közötti különbözetet (nettó 30 294 363; Ft] többlet fedezetként 
— az igényelt többlettámogatás terhére nettó 20 518 772; forint összeget, és saiát forrás 
terhére 9 775 591.— forint összeget biztosítani tudja. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítható, hogy a BO-TO BAU Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József Attila utca ll/A.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes a jelen közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítható, hogy a B és B Kft. (7915 Debcsháza 
Petőfi utca 37.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítható, hogy a BO-TO BAU Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József Attila utca 11/A.) 
ajánlattevő nyújtotta be a legi obb ár-érte'k arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont, 
értéke nettó 157 066 017,- Ft), így ajánlattevő a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője. 

Továbbá megállapítható, hogy a szerződéskötési moratórium leteltét követően a BO-TO 
BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József Attila 
utca IVA.), mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető. 

Jelen döntési záradék részét képezi az ,,összegezés az ajánlatok elbírálásáról" c, dokumentum. 

Javaslom, hogy hatalmazza fel a tisztelt Képviselő-testület a polgármestert a szükséges 
szerződések megkötésére. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előtelj esztést megtárgyalni, a határozati 
javaslatról dönteni szíveskedj en. 

Balmazújváros, 2020. március 25. 

. ! kié-%m 
polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 

,,Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban" elnevezésű, TOP-2.1.3.- 
15-HB1-2016-00007 azonosító számú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés 

meghozatala tárgyában 

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§—a, valamint Balmazújváros 
Város Önkormányzatának hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján a TOP-2.1.3.-15- 
HBl-2016-00007 kódszámú, ,,Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása 
Balmazújvárosban" című projekt tekintetében úgy határoz, hogy: 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárás a jelen közbeszerzési elj árás 
eredményesnek nyílvánítia, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérö a bontási elj árás során 
ismertetett fedezeti összeg (ami nettó 126 771 654; Ft) és a legalacsonyabb érvényes 
ajánlati ár (nettó 157 066 017,- Ft) közötti különbözetet (nettó 30 294 363,— Ft) 
többlet fedezetként — az igényelt többlettámogatás terhére nettó 20 518 772,- 
forint összeget, és saiát forrás terhére 9 775 591; forint összeg et biztosítani 
mija 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján, a BO-TO BAU Építőig' ari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József Attila utca ll/A.) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlatát érvényesnek ny. ílvánítia a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozá- 
sában. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján, a B és B Kft. (7915 Debcsháza Petőfi utca 37.) 
a] ánlattevö által benyúj tott ajánlatát a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

A BO-TO BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 
Miskolc József Attila utca 11/A.) ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont, értéke nettó 157 066 017,- Ft), így a 
közbeszerzési eljárás a nyertes aiánlattevőiének BO-TO BAU Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t nyílvánítia. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés 
megkötésére. A szerződéskötési moratórium leteltét követően a BO-TO BAU 
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József 
Attila utca IIIA.), mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető. 

Felelős: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, polgármester 
Határidő: azonnal 
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17/2020. (111. 26.) PM HATÁROZAT 

,,Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban" elnevezésű, TOP-2.1.3.- 
15-HB1-2016-00007 azonosító számú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés 

meghozatala tárgyában 

1. Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. § értelmében az élet és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánj árvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkonnányzat képviselö-testületének feladat— és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 
amelynek alapján a következő határozatot hoztam: 

3. A TOP-2.1.3.—15-HBl-2016-00007 kódszámú, ,,Belvízvédelmi fejlesztések 
megvalósítása Balmazújvárosban" címü projekt tekintetében: 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárás a jelen közbeszerzési elj árás 
eredmény esnek nyilvánítom, tekintettel arra, hogy Aj ánlatkérö a bontási eljárás 
során ismertetett fedezeti összeg (ami nettó 126 771 654,- Ft) és a legalacsonyabb 
érvényes ajánlati ár (nettó 157 066 017,- Ft) közötti különbözetet (nettó 30 294 363,- 
ED többlet fedezetként — az igényelt többlettámogatás te_rl_1_ére nettó 20 518 772,- 
forint összeget, és saját forrás terhére 9 775 591,- forint összeget biztosítani 
tudja. 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján, a BO-TO BAU Éaítőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József Attila utca 11/A.) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlatát érvényesnek nyilvánítom a jelen közbeszerzési eljárás vonatko- 
zásában. 

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján, a B és B Kft. (7915 Debcsháza Petőfi utca 37.) 
a] ánlattevö által benyújtott ajánlatát a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

4. A BO-TO BAU Égítőigari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 
Miskolc József Attila utca 11/A.) ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó érvényes ajánlatot (1000 pont, értéke nettó 157 066 017; Ft), így a 
közbeszerzési eljárás a nyertes aiánlattevőiének BO-TO BAU Égítőin ari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t nyilvánítom. 

5. A szerződéskötési moratórium leteltét követően a BO-TO BAU Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc József Attila utca 
11/A.), mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető. 

Balmazújváros, 2020. március 26. 


