
















Név szerinti szavazás szükséges 

ELŐTERJESZTÉS 

 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 28. napján tartandó rendes testületi ülésére 

 

Tárgy: „Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése 
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménye 

Megtárgyalja:  Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Előzmények: 

Önkormányzatunk pályázati támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. mellékletének 
II. 2.a), b) és c) pontjában szabályozott, Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása jogcímen, elektronikus úton 351162 ebr42 azonosító számon. A 
pályázat forráshiány miatt elutasításra került a 2017. október 16. napján hozott miniszteri 

döntés alapján. 
A Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatás érdekében 
történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozatban 
hozott döntése alapján a forráshiány miatt elutasított pályázat 29.972.500,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A támogatáshoz 1.557.500,- Ft önerőt kellett vállalni. 
 

 
A pályázati támogatási igény annak érdekében került benyújtásra, hogy a 2431 Perkáta, 
Bocskai István utca 1. szám alatt található (hrsz: 667/2) óvoda régi szárnyának energetikai 
korszerűsítése megvalósulhasson. 
 
A beruházás kizárólag nem építési engedélyköteles tevékenységet foglalt magában, a 
korszerűsítés során a nyílászárók cseréje, hőszigetelés elhelyezése és fényforrások cseréje 

történik meg.  
 
A T. Képviselő-testület 2018. március 8. napján tartott ülésén határozott a tárgyban jelzett 
közbeszerzési eljárás megindításáról.  

 
A döntést követően az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok megküldésre kerültek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére:  

 
GOOD-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság 
8143 Sárszentmihály, Fő utca 26. 
Képviselő: Pintér Attila ügyvezető 
e-mail: pinter.attila67@upcmail.hu 

 

LINGURÁR-ÉP. Építőipari, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
8083 Csákvár, Bokréta utca 16. 
Képviselő: Lingurár Zalán ügyvezető 
e-mail: lingurarep@gmail.com, lingurarzalan@gmail.com 
 
 

PT FITTER Kereskedelmi, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

8154 Polgárdi, Batthyány utca 33. A. ép. 
Képviselő: Tóth Kitti ügyvezető 
e-mail: ptfittkft@gmail.com 
 
Max Europe Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 
8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 1. 1. em. 9. 

Képviselő: Pados László ügyvezető 
e-mail: iroda@maxeurope.hu 
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Név szerinti szavazás szükséges 

PLUS PROFIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

8000 Székesfehérvár, Varjú út 30. 

Képviselő: Mezősi Zoltán ügyvezető 

email: mezo0602@gmail.com, mezosi.zoltan@comptometer.hu 

 
A 2018. március 26. napján 10:00 órai határidőre az alábbi ajánlatok érkeztek:  
 
1.) 
Ajánlattevő neve: GOOD-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe:     8143 Sárszentmihály, Fő utca 26. 
 

 Ajánlat 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban) nettó 24.845.000,- Ft + ÁFA  

Jótállási idő (hónap, min. 12, max. 60.) 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 

 

Ajánlattevő neve:  PLUS PROFIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Címe:   8000 Székesfehérvár, Varjú út 30. 
 

 Ajánlat 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban) nettó 25.897.300,- Ft + ÁFA  

Jótállási idő (hónap, min. 12, max. 60.) 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 

 
 
Ajánlattevő neve:  Max Europe Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Címe:   8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 1. 1. em. 9. 

 

 Ajánlat 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban) nettó 26.332.100,- Ft + ÁFA  

Jótállási idő (hónap, min. 12, max. 60.) 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 

 
Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv a bontást követően megküldésre került az 
ajánlattevők részére.  
 

Hiánypótlásra, vagy eljárási cselekményre nem volt szükség.  
 
A Bíráló Bizottság ülését a T. Képviselő-testület ülését megelőzően tartja, ezért javaslatát 
szóban ismertetem. 
 

Perkáta, 2018. március 28.  
 

 Somogyi Balázs  
 polgármester 
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Név szerinti szavazás szükséges 

Határozat tervezet: 

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2018. (III. 28.)  sz. határozata 

„Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése  

vállalkozási szerződés keretében” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a „Szivárvány Óvoda 
régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 
A képviselő testület: 
 

1.) a „Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja; 

 
2.) Nyertes ajánlattevőnek a GOOD-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (8143 

Sárszentmihály, Fő utca 26.) ajánlattevőt hirdeti ki, az alábbi ajánlattal: 
 

 Ajánlat 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban) 
nettó 24.845.000,- Ft + 

ÁFA  

Jótállási idő (hónap, min. 12, max. 
60.) 

12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) 0,5 

3.) A képviselő testület a benyújtott ajánlatokról az összegezést az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal elfogadja, és felhatalmazza polgármesterét az eljárás eredményének 
kihirdetésére. 

 
4.) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a nyertes ajánlattevővel a 

szerződéskötési moratórium lejártát követően a vállalkozási szerződés megkötésére.  

 
 
Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Somogyi Balázs polgármester 
 

 



14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Perkáta Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság tér 1. 

Város: Perkáta Postai irányítószám: 2431 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Szivárvány Óvoda régi szárnyának energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi munkák a közbeszerzési dokumentumban részletezett műszaki tartalommal. 

Nyílászárók cseréje 

Ablakok 

60/90 6,0 db 

90/90 8,0 db 

120/90 5,0 db 

120/180 10,0 db 

110/180 2,0 db 

170/180 1,0 db 

180/180 2,0 db 

180/270 1,0 db 

Ajtók: 

180/270 4,0 db 

90/270 6,0 db 

170/270 1,0 db 

100/270 1,0 db 

Külső belső könyöklő 30 cm szélességig 65,0 fm 

Kávajavítások nyilászárók elhelyezése 
után 

320,0 fm 

Világítás korszerűsítés 

Meglévő világítótestek leszerelése 53,0 db 

 



Helyiségnek megfelelő lux világítás az 
előírások szerint LED világítótestekkel 

53,0 db 

Homlokzati hőszigetelés 

15 cm vtg XPS szigetelés indító 
profilokkal, hálós élvédőkkel, dübelezve, 
dryvit háló és színezve, állványozással, 
bádogos munkával 

780,0 m2 

Lábazati hőszigetelés műgyantás 
színezéssel 

90,0 m2 

 

 

A kivitelezési munkák részletes műszaki leírását, a vonatkozó mennyiségi adatokat, a részletes – az ajánlatban beárazva benyújtásra előírt – árazatlan 

költségvetést az Ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum tartalmazza, amelyet Ajánlatkérő elektronikusan bocsátott az ajánlattevők rendelkezésére 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend) 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. 03. 11.  (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: „Szivárvány Óvoda régi szárnyának 

energetikai korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében” 

Az eljárás eredményes volt X  igen  nem  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 



V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Good-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő címe: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 26. 

Ajánlattevő adószáma: 12457739-2-07 

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági követelményt 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban): nettó 24.845.000,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 0,5 %/nap 

 

Ajánlattevő neve: PLUS PROFIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Varjú út 30. 

Ajánlattevő adószáma: 13535368-2-07 

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági követelményt 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban): nettó 25.897.300,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 0,5 %/nap 

 

Ajánlattevő neve: Max Europe Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 1. 1. em. 9.. 

Ajánlattevő adószáma: 11600422-2-07 

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági követelményt 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban): nettó 26.332.100,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 0,05 %/nap 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  
  Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 
Az értékelés A részszempontok Good-Bau Kft. PLUS PROFIT Kft. Max Europe24 Kft. 

 
részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

 
Vállalkozói díj (nettó 
Ft-ban) 

70 10,00 700,00 9,59 671,30 9,44 660,8 

 Jótállási idő (hónap) 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Késedelmi kötbér 
mértéke (%/nap) 

10 0,00 700,00 0,00 0,00 10,00 0,00 



 
A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 
összegei 

ajánlattevőnként: 

100 --- 700,00 --- 671,30 --- 660,8 

  
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

1. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Fordított arányosítás” módszere: a megajánlott legalacsonyabb 

értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 

pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül meghatározásra, a 

következő képlet szerint:  

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min 

ahol: 

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max = a pontskála felső határa (10 pont) 

P min = a pontskála alsó határa (0 pont) 

A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A 2. és 3. bírálati részszempont esetén, alkalmazott bírálati módszer: „Egyenes arányosítás” módszere: A legkedvezőbb ajánlati 

tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár, 10 pont), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb 

ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot, az alábbi 

képlet szerint: 

P vizsgált = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) x (P max – P min) + P min 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa (10 pont) 

P min: a pontskála alsó határa (0 pont) 

A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott érték, amire a maximális pontszámot adja 

A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot 

adja 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Good-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő címe: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 26. 

Ajánlattevő adószáma: 12457739-2-07 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Vállalkozói díj (nettó Ft-ban): nettó 24.845.000,- Ft + ÁFA 

Jótállási idő (hónap): 12 hónap 

Késedelmi kötbér mértéke (%/nap): 0,5 %/nap 

Kiválasztás indoka: Ajánlattevő ajánlata érvényes és az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegére tekintettel is 

megfelelő. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem   

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni: ----- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:----- 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2----- 



V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:------ 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:------ 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: --- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -----2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.03. 29. (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018.04.04. (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé /hh/nn) 2018.03.28. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn). 2018.03.28 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 n nem releváns 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) nem releváns 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) nem releváns 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 nem releváns 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) nem releváns 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) nem releváns 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

 

Az összegezést ellenjegyezte: dr Vágner Elza felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszám 00667 














































