
  

Kivonat Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25. napján megtartott 
rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
456/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozata 

 
a „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” elnevezésű közbeszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 
1. az eljárás eredményes; 

 
2. az eljárásban a KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, mert 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá nem áll kizáró okok hatálya alatt; 

 
3. az eljárásban a Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, 

mert ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá nem áll kizáró okok hatálya alatt; 

 
4. az eljárásban a KEVESZOL Építő-, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, mert ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
továbbá nem áll kizáró okok hatálya alatt; 

 
5. a Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek, mert ajánlata egyéb módon nem felel meg az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, az alábbi indokolás szerint: 
 Az ajánlatuk részeként benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó 

nyilatkozatban megjelölték azokat a munkákat, amelyek esetében alvállalkozót kívánnak 
igénybe venni. A munkák esetében azonban nem jelölték meg az alvállalkozóikat, illetve arról 
sem nyilatkoztak, hogy ezen alvállalkozók még nem ismertek. Ajánlatkérő kérte a nyilatkozatot 
javítva benyújtani vagy megjelölni az egyes munkákra a már ismert alvállalkozóikat vagy pedig 
ezen munkák esetében nyilatkozni róla, hogy az alvállalkozók még nem ismertek. Ajánlattevő a 
hiányokat nem pótolta, a felvilágosításokat nem adta meg. Fentiekre figyelemmel kizárólag az 
eredeti ajánlatának tartalma vehető figyelembe, amely azonban a fenti ellentmondást 
tartalmazza, amely alapján az ajánlata a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 A bemutatott szakember vonatkozásában nem csatolták a szakember végzettségét, illetve 
képzettségét igazoló dokumentumot. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M/1. pontjában előírta, hogy 
M/1. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az alkalmassági 
követelmény igazolásához benyújtandó iratok: 
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - elnevezésű EKR űrlap;  
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 
(amennyiben rendelkezik vele, a kamarai nyilvántartási száma); 
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba 
vételéről(amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik); 
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata. 
Ajánlatkérő kérte a hiányt pótolni. Ajánlattevő a hiányokat nem pótolta, a felvilágosításokat 
nem adta meg. Fentiekre figyelemmel kizárólag az eredeti ajánlatának tartalma vehető 
figyelembe, amely azonban a fenti ellentmondást tartalmazza, amely alapján az ajánlata a Kbt. 
73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 A benyújtott referencia-igazolásukból nem derül ki egyértelműen, hogy mi volt a teljesítési 
hatásidő mellett a műszaki átadás-átvétel időpontja, továbbá a hasznos alapterület sem. Az 



  

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában előírta: Az igazolásnak legalább az alábbi 
információkat kell tartalmaznia: 
- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, év, hó, nap formában, műszaki átadás-átvétel 
időpontja év/hó/nap formátumban); 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, 
telefonszáma vagy e-mail címe; 
- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság 
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen); 
- a teljesítés mennyisége; 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 

Ajánlatkérő kérte a hiányt pótolni. Ajánlattevő a hiányokat nem pótolta, a 
felvilágosításokat nem adta meg. Fentiekre figyelemmel kizárólag az eredeti 
ajánlatának tartalma vehető figyelembe, amely azonban a fenti ellentmondást 
tartalmazza, amely alapján az ajánlata a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 

6. az eljárásban a KTSZ-REB Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő az eljárás nyertese 
(összpontszám 10 000,00), mert az érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 
és az ajánlati ár a fedezet összegére tekintettel is megfelelő; 
 

7. az eljárásban a Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a nyertes ajánlatot 
követő legkedvezőbb ajánlatot tevő (összpontszám 8 055,00), mert az érvényes ajánlata tartalmazza 
a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot és az ajánlati ár a fedezet összegére tekintettel is 
megfelelő. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Közbeszerzési Bírálóbizottság, 
5. Irattár 

 
 

Kmf. 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteles: 
Kengyel, 2021. november 25. 
 

 Kozákné Mikus Anikó 
jegyzőkönyvvezető 

 


