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Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző, Minorics Ákos településmérnök 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a meglévő óvoda bővítése 
mellett. A TOP-1.4.1-15 számú, a „foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhíváson önkormányzatunk 
sikeres pályázatot nyert el.  
Gyermely Község Önkormányzata ajánlat kérő 2021. szeptember 21. napján a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt 
közbeszerzési eljárást indított „Óvoda két foglalkoztatótermes bővítése és átalakítása - 
megismételt” elnevezéssel. 
 
Közbeszerzési eljárás eredménye: 
Összesen 7 darab ajánlat érkezett, melyből 2 darab ajánlat van fedezeten belül a KRIGESI-BAU 
Korlátolt Felelősségű Társaság és a "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.  
Ezen ajánlatok számítási hibával érintettek, így szükség volt számítási hiba javítására. A két 
ajánlattevő közül a KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság maradéktalanul teljesítette 
kötelezettségét, és az ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentációban leírtaknak. 
 
A részletes adatokat a mellékletben található bírálati jegyzőkönyv tartalmazza. 
Mivel az eljárásban a bontás 2021. november 15. napján történt meg, így főszabály szerint 60 nap 
áll rendelkezésünkre az ajánlatok elbírálásra és az eredmény kihirdetésére, melynek legvégső 
időpontja 2022. január 14. napja.  
Amennyiben ezen időpontig a Képviselő-testület nem tudja meghozni az eljárást lezáró döntést, úgy 
az további 60 nappal az ajánlati kötöttség meghosszabbítható. 
 
Az eljárás - amennyiben döntés születik - eredményesként lezárható.  
 
Bírálóbizottság döntési javaslata a Döntéshozó felé: 
1.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredményesnek. 
2.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az alábbi ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa 
érvényessé: 
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Döntéshozó a KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatát nyilvánítsa 
érvényesnek, tekintettel arra, hogy az megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá nem 
tartozását, valamint az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését a felhívásban 
meghatározott módon, annak megfelelően igazolta, továbbá megajánlása megfelel a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összegének.  
3.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az alábbi ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési 
eljárás nyertesének megnevezni, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be a legjobb-ár érték 
arányt tartalmazó ajánlatot: 
A KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.) 
ajánlattevő által benyújtott érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb-ár érték arányú megajánlásokat. 



 
 
 
 
 
4.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó az alábbi ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa 
érvénytelenné: 
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Döntéshozó a "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1221 Budapest, Duna utca 1-3.) ajánlattevő által 
benyújtott ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az 
ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által 
előírt formai követelményeit. 
 
Melléklet:  - bírálati jegyzőkönyv 

- eljárást lezáró döntés dokumentáció 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete az „Óvoda két foglalkoztatótermes 
bővítése és átalakítása - megismételt” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését az alábbiak 
szerint hozza meg: 
 

1. Közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja 
2. A KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.) 

ajánlattevő által benyújtott ajánlatát érvényesnek nyilvánítja 
 

Teljes nettó ajánlati ár: 270.478.396 Forint  
Többlet jótállási idő: 24 hónap 
A szerződés teljesítésébe bevont MV-É jogosultsággal (vagy azzal 
egyenértékű) rendelkező szakember szakmai tapasztalata: 36 hónap 
 

3. a KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Dósa utca 3. földszint 2.) 
ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének nyilvánítja az alábbiak szerint: 
 

Teljes nettó ajánlati ár: 270.478.396 Forint  
Többlet jótállási idő: 24 hónap 
A szerződés teljesítésébe bevont MV-É jogosultsággal (vagy azzal 
egyenértékű) rendelkező szakember szakmai tapasztalata: 36 hónap 

 
4. a "New Generation Technologies" Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1221 Budapest, Duna utca 1-3.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lezárására és a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Gyermely, 2022. január 6. 
 
Kókai Rita 
polgármester 


