ELŐTERJESZTÉS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA BEN YÚJTOTT
AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE, BESZERZÉS TÁRGYA:
A Centrál Színház számára 8 db új direktmozgatású elektromos díszletmozgató gépegység
gépészeti és elektromos tervezése, legyártása, beszerelése, beüzemelése
1.) AZ ELJÁRÁS
Ajánlatkérő:

ELINDÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK:

A választott eljárás típusa:
Az eljárás elindításának napja:
Az ajánlattételre felkért szervezetek:
Az ajánlatkérő nevében eljáró
közbeszerzési szakértő szervezet,
valamint képviselői:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.
Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251.§ (2) bekezdése
alapján
2011. június 7.
Duál-90 Kft., a Kompanik Kft. és a Színpad és
Emelőgéptechnika Kft.
Tender-Co Kft.

AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ÉS DOKUMENTÁCIÓBAN KÖZÖLT ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK

2.) AZ

2.a.) Az ajánlatok érvényességének feltétele
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban részletesen megadta, hogy az ajánlattevőknek
ajánlatukhoz milyen és milyen tartalmú dokumentumokat, igazolásokat kell csatolniuk. Ezek az
alábbiak:
 Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételei elfogadásával, a szerződés
teljesítésével, a kért ellenszolgáltatással kapcsolatban (az ajánlattételi felhívás kitöltött és
cégszerűen aláírt 1. számú melléklete)
 A közös ajánlattételhez eredeti példányban mellékelni kell a konzorcium minden tagja által
cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a közbeszerzési eljárás és nyertességük esetén a
szerződés teljesítése során teljes jogkörrel a konzorciumot képviselő, nevében eljáró közös
képviselőt megnevezik, továbbá a konzorcium kötelezettségeinek teljesítéséért
egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak.
 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-b)-c)-d) pontjaira vonatkozóan (az
ajánlattételi felhívás kitöltött és cégszerűen aláírt 4. számú melléklete).
 Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat (az ajánlattételi felhívás kitöltött és cégszerűen aláírt
2. számú melléklete).
 Nyilatkozat ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti
besorolásáról (az ajánlattételi felhívás kitöltött és cégszerűen aláírt 3. számú melléklete).
 Ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó) utolsó lezárt üzleti évi mérlege és
eredménykimutatása egyszerű másolatban
 Ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó, vagy erőforrásszervezet) érvényes cégkivonatának
másolata.
 Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) személy(ek) aláírási címpéldánya(i),
(ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrásszervezet esetében is)
 Ajánlattevő (10 % feletti alvállalkozó) referenciáinak ismertetése, igazolása (ajánlattételi
felhívás 7.c. pont szerint),
 A leszállítandó berendezések ismertetése, műszaki adatainak közlése,


Az elvégzendő munka időrendi ütemezése,
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Az ajánlati árat megalapozó költségkalkuláció.

2.b.) Az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságával kapcsolatos feltételek
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározta az ajánlattevő eljárásban való részvételének
minimumfeltételeit, melyek az alábbiak:
Jogi kizáró okok:


Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel
szemben a Kbt. 60.§.(1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt
kizáró okok fennállnak. Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő illetve a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fennállnak.

Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot kizáró tényező:
 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának mérleg szerinti eredménye az
utolsó lezárt üzleti évben negatív (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek külön-külön
kell megfelelni).
Műszaki, szakmai alkalmasságot kizáró tényező:


Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkezik (a) az utóbbi 3
évben (2008 – 2010) legalább 1 darab, a beszerzés tárgyával azonos funkciójú, színházban
telepített berendezésre vonatkozó minimum 10 millió Ft értékű szállítási/kereskedelmi
referenciával, (b) továbbá a beszerzés tárgyát képező színpadtechnikai eszköz
szervizelésében, karbantartásban szerzett minimum 3 év szakmai tapasztalattal.

2.c.) Az ajánlatok bírálati szempontja és módszere
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, melynek részszempontjai a következők:
1. Ajánlati ár (súlyszám: 90)
2. A megadott teljesítési határidőhöz képest vállalt korábbi teljesítési
határidő (naptári napok száma) (súlyszám: 10)
Adható pontszám alsó és felső határa: valamennyi rész- és alszempont esetében 1-10 pont.
A pontozás módszere: Az értékelés során az ajánlatok paramétereinek összehasonlítása az
alábbi képlet alapján történik:
P = A legjobb/Avizsgált (Pmax. – Pmin) + Pmin. P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax.: a pontskála felső határa
Pmin.: a pontskála alsó határa
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Az előteljesítés értékelése esetében a szerződés tervezett megkötésének időpontjától (2011.
július 18.) a vállat teljesítési határidőig eltelő naptári napokat viszonyítja egymáshoz
ajánlatkérő. Tehát például a 2011. október 1-i teljesítési határidő 75 naptári napot jelent.
2

Az értékelési pontok kiszámítása minden esetben egy tizedesjegy pontossággal történik a
kerekítés általános szabályai szerint eljárva.
2.d.) Az ajánlatok értékelésének módszere
Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság tagjai egyéni bírálati lapok kitöltésével értékelik és javaslatot
tesznek a döntéshozó személy számára döntése meghozatalához. Az ajánlatok áttanulmányozása
során első sorban az ajánlatok érvényességének (teljességének) a vizsgálata. Ezt követően az
érvényes ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának megítélése történik. Végül
az ajánlatoknak a bírálati szempont szerinti értékelése történik.
3.) AZ

ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK



A 2011. június 22. 10.00 órai ajánlattételi határidőig 3 ajánlat érkezett.



Ajánlatkérő – a jogszabályi előírások értelmében – az ajánlattételi határidő lejártakor
megkezdte az ajánlatok felbontását, az ajánlattevők képviselőinek jelenlétében. A bontási
eljárásról jegyzőkönyv készült, melyet egyidejűleg minden ajánlattevő írásban megkapott.



Hiánypótlási lehetőséget ajánlatkérő teljes körben biztosított. A Duál-90 Kft. és a Kompanik
Kft. ajánlata esetében hiánypótlásra volt szükség. Hiánypótlási kötelezettségének mindkét
ajánlattevő eleget tett.



Az ajánlatkérő a tárgyalást mindhárom ajánlattevővel 2011. június 27-én egy fordulóban
lefolytatta. A tárgyalásokon a tárgyaló felek arra az álláspontra jutottak, hogy második
tárgyalási forduló megtartása nem szükséges az ajánlatok tartalmának tisztázásához,
illetőleg a szerződéses feltételek véglegesítéséhez.



Ajánlatkérő a végleges ajánlatok megtételéhez szükséges információkat 2011. június 29-én
faxon és e-mailen megküldte ajánlattevőknek. A 2011. július 4. 10.00 órai ajánlattételi
határidőig mind a 3 ajánlattevő benyújtotta végleges – ajánlati kötöttséggel járó - ajánlatát.



Az alábbi ajánlatok érkeztek be:

1./ Az ajánlattevő neve: Duál-90 Kft.
Székhelye: 1157 Budapest, Nyírpalota utca 5.
Ajánlati ár, mely a műszaki leírásban ismertetett teljes feladat elvégzésének díja: nettó
22.894.000,-Ft+ÁFA azaz bruttó 28.617.500,-Ft
Teljesítési határidő: 2011. október hó 1. napja.
2./ Az ajánlattevő neve: Kompanik Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt 27.
Ajánlati ár, mely a műszaki leírásban ismertetett teljes feladat elvégzésének díja: nettó
18.000.000,-Ft+ÁFA azaz bruttó 22.500.000,-Ft.
Teljesítési határidő: 2011. október hó 1. napja.
3./ Az ajánlattevő neve: Színpad és Emelőgéptechnika Kft.
Székhelye: 2112 Veresegyház, Budapesti u. 128.
Ajánlati ár, mely a műszaki leírásban ismertetett teljes feladat elvégzésének díja: nettó
24.798.000,-Ft+ÁFA azaz bruttó 30.997.500,-Ft.
Teljesítési határidő: 2011. szeptember hó 30. napja.
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4.) EŐKÉSZÍTŐ

ÉRTÉKELÉS:

4.a.)
1./ A hiánypótlást követően mind a három ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglalt formai
és tartalmi követelményeknek, illetve az ajánlattevő megfelel az előírt pénzügyi-gazdasági és
műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek, a jogi kizáró okok hatálya alá nem tartozik, az
ajánlatuk bírálatra kerülhet.
2./ Ajánlatkérő műszaki szakemberei a tárgyalások eredményeként véglegesített mindhárom
ajánlatot megfelelőnek minősítették szakmai szempontból.
3./ A Kompanik Kft. ajánlati ára 23,6 százalékkal alacsonyabb a benyújtott másik kettő ajánlat
és a becsült érték számtani átlagától (Kbt. 86. § (2) bekezdés b) pont). A közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése alapján ezért felkértük Ajánlattevőt, hogy a
Kbt. 86. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel adja meg indoklását ajánlati árának
megalapozottságára vonatkozóan. A Kompanik Kft. indoklását megküldte, melyet jelen
előterjesztéshez mellékelünk. A bíráló bizottságnak, illetve a döntéshozónak a Kbt. 86. § (3) és
(4) bekezdése alapján bírálja el, hogy az indoklás alapján az ár elfogadható, vagy irreálisan
alacsony.
5.) AZ

AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE

Mindhárom ajánlat érvényességét feltéve az ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelése a
mellékletben található.

Budapest, 2011. július 7.

Maros Zoltán
Tender-Co Kft.
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MELLÉKLET

Ajánlattevő
Értékelési szempontok

Színpad és Emelőgéptechnika Kft.
Értékelt
ajánlati elem

Ajánlati ár nettó Ft
24.798.000
(súlyszám: 90)
A vállalt teljesítési
határidő (naptári napok
74 nap
száma) (súlyszám: 10)
Összesen

Duál-90 Kft.

Kompanik Kft.

pontszám

Súlyozott
pontszám

Értékelt
ajánlati elem

pontszám

Súlyozott
pontszám

Értékelt
ajánlati elem

pont- szám

Súlyozott
pontszám

7,5

675

22.894.000

8,1

729

18.000.000

10

900

10

100

75 nap

9,9

99

75 nap

9,9

99

775

828

999

5

