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Készült:

2017. november 2. napján 10.00 órakor a Füzesgyarmat Város Önkormányzata
ajánlatkérő által „Egészségügyi Központfelújítása” tárgyában Indult
közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottsági üléséről.

Jelen vannak: A bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy:

A beérkezett ajánlat értékelés és bírálata

Csák Zsolt elnök:
Megnyitotta a Bíráló Bizottság ülését. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2017. október 25.
napján 09:00 órakor történt meg az ajánlatok bontása. A bontást Dr. $tumpf-Csapó Agnes
megbízott külső közbeszerzési szakértő végezte. Az ajánlattételi felhfvásra 2 db ajánlat
érkezett be.

Dr. Stumpf-Csapó Ágnes:
Előadta, hogy az ajánlattételi felhívás szerinti ajánlattételi határidőn belül 2 db ajánlat
érkezett, amelynek szakértői értékelését és előzetes ellenőrzését az elektronikus
nyilvántartásokban elvégezte. A szakmai értékelését átadta a bizottság tagjainak.
Előadta, hogy a benyújtott ajánlatok közül mindkét ajánlat vonatkozásában hiánypótlásra volt
szükség nyilatkozatok hiánya miatt. Ajánlattevők a hiánypótlást megfelelően teljesítették.
Igy mindkettő benyújtott ajánlat érvényes és megfelelő.
Ezt követően részletesen ismertette a pályázati anyaggal kapcsolatos szakmai álláspontját.
Csák Zsolt elnök:
Javasolta, hogy a szakmai értékelés és az ajánlatok megvizsgálása után döntsön a bizottság az
érvénytelenség és megfelelőség kérdésében, és a bírálati lapokat töltse ki.
Ezt követően a bizottság úgy határozott, hogy az EL-MŰ SZOLG Kft és a CASE
Management Kft. ajánlattevők benyújtott ajánlatai érvényesek és megfelelőek.
Megállapította a bizottság, hogy az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot
az EL-MU SZOLG Kft. tette.

Dr. Stumpf-Csapó Ágnes:
Előadta, hogy a Kbt. 69. (4) bekezdése alapján igazolások, nyilatkozatok benyújtásának
felhívására nem volt szükség tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban
alkalmassági követelmény előfrásra került ugyan, viszont előfrásra került az Is, hogy a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdése alapján az ajárilatkérő a 19. (1)
bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfoadia az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Ennek pedig ajánlattevő eleget tett a benyújtott ajánlatában.
Előadta, hogy a kizáró okok tekintetében, hogy a 32 1/2015. (X.30.) Korm.r. 17. (1)
bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kellett benyújtani arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
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Ennek pedig ajánlattevő eleget tett a benyújtott ajánlatában, illetve a nyilvántartások
ellenőrzése Is megtörtént.
Így a Kbt. 70.* szerint külön bírálni nem szükséges a benyújtott legkedvezőbb ajánlatot.
Csák Zsolt elnök:
Megállapította, hogy a bizottság tagjai valamennyien akként foglaltak állást, hogy az eljárás
eredményes.
Javasolja a bizottság az eljárás nyerteseként meghatározni az EL-MŰ SZOLG Kft. 2100
Gödöllő, Repülőtéri út 11. szám alatti ajánlattevőt, mivel ajánlata a legkedvezőbb
ajánlat. Ajánlati ára: 31.487.257,-Ft + AFA
Javasolja a bizottság a plusz 1671 ‚-Ft anyagi fedezet biztosítását.
Megállapította, hogy a Kbt. 27. * (4) bekezdése alapján a bizottságnak írásbeli szakvéleményt
és döntési javaslatot kell készítenie. Előterjesztette a fentiek figyelembe vételével a
szakvéleményt és a döntési javaslatot.
A Bíráló Bizottság az elnök által előterjesztett javaslatokat egyhangúlag elfogadta,
felhatalmazta az elnököt, hogy a szakvéleményt és a döntési javaslatot Írja alá.
Egyéb hozzászólás, javaslat hiányában az elnök a Bíráló Bizottság ülését bezárta.
K. m. f.
Dr. Shirnpí..csapó Ágiie.
Felelos Akkredjtájl Khzbeszezes
SzakInacsadö
5600 8ékscsaba Kinizst u. 13
LaJs[rornzáma 00302

Csák Zsolt
Bíráló Bizottság elnöke
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Furkóné Nagy Izabella
Bíráló Bizottság tagja
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Dr. Stumpf-Csapó Agnes
Bíráló Bizottság tagja

JELENLÉTI
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata által „Egészségügyi Központ felújítása”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban
a benyújtott ajánlatok értékeléséről és bírálatáról
Bíráló Bizottság üléséről
2017. november 2. 10:00 óra
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