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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 78/2018. 
 
Tárgy: Döntés a „Felnőtt orvosi rendelő felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
         
Nagykovácsi, 2018. július 12. 

 
 
jegyző 

 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. július 12. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2018. (III. 2.) számú 
határozatával elfogadott közbeszerzési tervben rendelkezett a „Felnőtt orvosi rendelő 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.  
 
A beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII tv. (a továbbiakban: Kbt.) III. része, 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás 
lefolytatására kerül sor. Az Ajánlattételi felhívás 2018. június 19. napján az alábbi 
vállalkozások számára lett megküldve: 

• ÉPKERGÉP Kft. 

• ECO SYSTEM Kft. 

• Jánosik és Társai Kft. 

• Zsiráf Építőanyagok Kft. 

• DOMINÓ Kft. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 1 Ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.  
 
Az ajánlat bírálati szempont szerinti főbb tartalmi adatai a következők: 
 

Ajánlattevő neve (megnevezése) Jánosik és Tásai Kft. 

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely) 1047 Budapest, Attila 
utca 34. 

Ajánlati ár (nettó, Ft) 25.504.125,- 

Jótállás vállalt időtartama (hónap) (min. 24 – max. 60 hónap) 60 

Előteljesítés mértéke (napokban) 10 

 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Bírálóbizottságot hozott 
létre, amely döntési javaslat megtételével segíti a döntéshozó döntését. 
 
A Bírálóbizottság tagjai, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó mellékelt 
döntéselőkészítő javaslata alapján javasolják az Ajánlattevő ajánlatának érvényessé 
nyilvánítását. 
 
Az eljárásban alkalmazott értékelési szempont a legjobb ár-érték arány, az alábbi 
szempontok szerint: 
 

 Szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 70 

2. Jótállás vállalt időtartama (hónap) (min. 24 – max. 
60 hónap) 

15 

3. Előteljesítés mértéke (napokban) 15 
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A döntés előkészítése során megállapítást nyertek az alábbiak: 

• Az ajánlat értékelése során hiánypótlási felszólításra nem volt szükség. 

• Ajánlattevő nem tartozik kizáró okok hatálya alá. 

• Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

• Az ellenszolgáltatás mértéke nem veti fel a Kbt. 72. §-ában foglalt indokláskérés 
szükségességét. 

• Az ajánlat érvényes. 
 
A Bírálóbizottság tagjai az érvényes ajánlatot – az eljárásban alkalmazott 
értékelési szempont alapján – az alábbiak szerinti értékelik: 
 

  

Részszempont 

 

Súlyszám 

Pontszám 
alsó és 
felső 

határa 

Ajánlattevő 

Megajánlott 
érték 

Elért 
(súlyozott) 
pontszám 

     
Jánosik és Társai Kft. 

 

1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 70 1-10 25.504.125,- 700 

2. Jótállás vállalt időtartama 
(hónap) (min. 24-max. 60 
hónap) 

15 1-10 60 150 

3. Előteljesítés mértéke 
(napokban) 

15 1-10 10 150 

 Összesen: 1000 

 
A Bírálóbizottság a fentiek alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület a Jánosik és 
Társa Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítsa. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület a Jánosik és Társa Kft.-t hirdesse ki az 
eljárás nyerteseként. 
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredményessé. 
 
A Jánosik és Társa Kft. több önkormányzati beruházást is kivitelezett, így ők csinálták 
az általános iskola nyílászáróinak cseréjét és külső hőszigetelését 2011-ben, a Dózsa 
György utcai óvoda felújítását, bővítését 2014-ben, valamint ők építették 2015-ben az 
inkubátorház Templom közben lévő új épületét. 
 
A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel, név szerinti szavazással, 
kell meghoznia a döntését. 
 
Melléklet: A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó dr. Sándor Ügyvédi 
Iroda döntés-előkészítő javaslata. 
 
Nagykovácsi, 2018. július 12. 

  Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: Döntés a „Felnőtt orvosi rendelő felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata szerint a Jánosik és Társa Kft. 
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 

2. a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata szerint a Jánosik és Társa Kft.-t az 
eljárás nyerteseként hirdeti ki, 

3. a „Felnőtt orvosi rendelő felújítása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési szerződés aláírására és szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal; 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


