
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 

17/2018. (IV.11.) határozata 

 

Buj Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által 2018. március 14. napján a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § (1) bekezdése 

alapján „TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053 azonosítószámú, „Buji községháza energetikai 

felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” tárgyában 

indított nyílt eljárás szabályai szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság döntési 

javaslata alapján az alábbi döntéseket hozza: 

 

 

 

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

 

 

2. Érvényes ajánlattevő neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi 

eleme, illetőleg elemei: 

 

 

- INVENT-BAU Kft. (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43., Adószám: 14534456-2-

15) ajánlattevő ajánlata: 

▪ a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján 

érvényes ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai 

szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

 

- ALPHA CORE Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5., Adószám: 24156136-

2-15) ajánlattevő ajánlata: 

▪ a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján 

érvényes ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai 

szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

 

- GF Projekt Kft. (4400 Nyíregyháza Törpe  u. 2/b., Adószám: 25102202-2-15) 

ajánlattevő ajánlata: 

▪ a Közbeszerzési dokumentumok és a Kbt-ben foglaltak alapján 

érvényes ajánlatot nyújtott be, pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai 

szempontból is alkalmas a szerződés teljesítésére. 

  



S.sz. Részszempont 
INVENT-BAU 

Kft. (4431 

Nyíregyháza, 

Napfény u. 43.) 

ALPHA 

CORE Kft. 

(4400 

Nyíregyháza, 

Szabadság 

tér 5.) 

GF Projekt 

Kft. (4400 

Nyíregyháza 

Törpe  u. 

2/b.) 

Ajánlat Ajánlat Ajánlat 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 20 598 715 Ft 22 819 720 Ft 21 686 661 Ft 

2 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdésében foglaltakat 

figyelembe véve: a szerződés 

teljesítésében részt vevő 

szakember energetikai projektek 

vonatkozásában megvalósult 

építési beruházások területén 

szerzett szakmai tapasztalata (db) 

(min 0 db, maximum 3 db kerül 

értékelésre) 

1 1 0 

3 

Vállalt teljes körű jótállási 

időszak a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását követő naptól 

kezdődően (hó): (12 hónap 

kötelező jótállási időn felül, 

minimum 0, maximum 24 hónap) 

6 0 3 



3. Az érvényes ajánlatok értékelése táblázatba foglalva a következő: 

S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

INVENT-BAU Kft. (4431 

Nyíregyháza, Napfény u. 43.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o
n

tszá
m

 

É
. p

o
n

t és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rza

ta
 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 20 598 715 Ft 100,00 7000,00 

2 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat 

figyelembe véve: a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember energetikai projektek 

vonatkozásában megvalósult építési 

beruházások területén szerzett szakmai 

tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db 

kerül értékelésre) 

20 1 100,00 2000,00 

3 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól 

kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási 

időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 

10 6 100,00 1000,00 

  

A súlyszámmal szorzott értékelési pontok 

összegei: 
      10000,00 

 

S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

ALPHA CORE Kft. (4400 

Nyíregyháza, Szabadság tér 5.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o
n

tszá
m

 

É
. p

o
n

t és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rza

ta
 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 22 819 720 Ft 90,27 6318,70 

2 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat 

figyelembe véve: a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember energetikai projektek 

vonatkozásában megvalósult építési 

beruházások területén szerzett szakmai 

tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db 

kerül értékelésre) 

20 1 100,00 2000,00 

3 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól 

kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási 

időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 

10 0 0,00 0,00 

  

A súlyszámmal szorzott értékelési pontok 

összegei: 
      8318,70 

 



 

S.sz Bírálati szempont Súlyszám 

GF Projekt Kft. (4400 Nyíregyháza 

Törpe  u. 2/b.) 

Ajánlat 

É
rték

elési 

p
o
n

tszá
m

 

É
. p

o
n

t és 

sú
ly

szá
m

 

szo
rza

ta
 

1 Nettó vállalkozási díj (Ft) 70 21 686 661 Ft 94,98 6648,83 

2 

Szakmai ajánlat a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat 

figyelembe véve: a szerződés teljesítésében 

részt vevő szakember energetikai projektek 

vonatkozásában megvalósult építési 

beruházások területén szerzett szakmai 

tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db 

kerül értékelésre) 

20 0 0,00 0,00 

3 

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól 

kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási 

időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 

10 3 50,00 500,00 

  

A súlyszámmal szorzott értékelési pontok 

összegei: 
      7148,83 

 

 

 

 

4. Az érvényes ajánlatokat figyelembe véve a legjobb ár-érték arány alapján a 

legkedvezőbb ajánlatot a(z) 

- INVENT-BAU Kft. (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43., Adószám: 

14534456-2-15) 

ajánlattevő nyújtotta be.  

 

 

 

5. Tekintettel arra, hogy a(z) 

- INVENT-BAU Kft. (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43., Adószám: 

14534456-2-15) ajánlattevő már az ajánlatában igazolta a kizáró okok fenn 

nem állását, továbbá az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az 

eljárásban nem írt elő alkalmassági követelményt figyelemmel arra, hogy 

minél szélesebb körben kívánta a versenyt biztosítani, a Kbt. 114.§ (2) 

bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti 

felhívásának az alkalmazására nem volt szükség. 

 

 

 

 

 



6. Döntés: 

 

 

 

Az érvényes ajánlatokat 

figyelembe véve a legjobb ár-

érték arány alapján a 

legkedvezőbb ajánlatot tevő 

ajánlattevő 

INVENT-BAU Kft. (4431 

Nyíregyháza, Napfény u. 43., 

Adószám: 14534456-2-15) 

Nettó vállalkozási díj (Ft) 20.598.715 Ft 

Fedezethiány (nettó) Ft 339.817 Ft 

Fedezethiány (bruttó) Ft 431.568 Ft 

 

 

Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet biztosítja, erre való tekintettel: 

 

Nyertes Ajánlattevő Nyertes ajánlat 

Neve Címe és Adószáma Nettó vállalkozási díj (Ft) 

INVENT-BAU Kft. 

4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43. 

Adószám: 14534456-2-15 20 598 715 Ft 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a nyertes 

ajánlattevővel való, a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával, vállalkozási 

szerződés megkötésére. 

 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredmény kihirdetésére. 

 

 

 

 



Név szerinti szavazás 

Kivonat Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 11-én 

megtartott ülésén 

a 2018. március 14. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik 

rész 115. § (1) bekezdése alapján „TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053 azonosítószámú, „Buji 

községháza energetikai felújítása” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési 

feladatok ellátása” tárgyában indított nyílt eljárás szabályai szerinti hirdetmény 

közzététele és tárgyalás nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás keretében 

az eljárás eredményéről 

 

 

 

1. Az Ajánlatkérő a hiányzó fedezetet biztosítja az első helyezett ajánlattevő által 

megajánlott összeg vonatkozásában? 

 

 

Képviselő neve Képviselő által leadott szavazat 

IGEN NEM, azaz az 

eljárás 

eredménytelen a a 

Kbt. 75.§ (2) 

bekezdés b) pontja 

alapján 

TARTÓZKODÁS 

Barta Miklós Ferenc X   

Buhajla János X   

Erdélyi Árpád X   

Fekete Katalin X   

Harkály Gyulané X   

Takács László X   

Toma László X   

    

 

 



2. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az INVENT-BAU Kft. (4431 

Nyíregyháza, Napfény u. 43., Adószám: 14534456-2-15) ajánlattevő alábbi 

ajánlata? 

 

 

Nyertes Ajánlattevő Nyertes ajánlat 

Neve Címe és Adószáma Nettó vállalkozási díj (Ft) 

INVENT-BAU Kft. 

4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43. 

Adószám: 14534456-2-15 20 598 715 Ft 

 

 

Képviselő neve Képviselő által leadott szavazat 

IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

Barta Miklós Ferenc X   

Buhajla János X   

Erdélyi Árpád X   

Fekete Katalin X   

Harkály Gyuláné X   

Takács László X   

Toma László X   

    

 

       

Felelős: Barta Miklós Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 


