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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bölcsőde létesítése 
Rétságon” nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló szóbeli 
előterjesztést. 
 

I. A Bölcsőde létesítése Rétságon tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
II. Az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be: 

II.1. A Reba Hungary Kft. (1155 Budapest, Tóth István u. 109.) az alábbi indokok 
alapján: 
- az ajánlattevő a benyújtott igazolással, dokumentumokkal alátámasztotta, hogy 

megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, 

- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 62. (1) bekezdés h)- k) és m) 
pontja szerinti kizárok okok érvényesítését írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és 
ellenőrzés alapján az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, 
- az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.  

III. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

III.1. A Stratton Capital Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) az alábbi indokok 
alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban (Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontja) meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be az alábbi indok miatt: 

− Az ajánlattevő ajánlatában a szakmai ajánlat részeként az 
ajánlatkérő által biztosított épületgépészeti árazatlan 
költségvetés árazott formában nem került benyújtásra, amely 
hiánypótlás keretében már nem pótolható. 

 

III.2. A Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.) az alábbi indokok alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján - nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek 
való megfelelést - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok 
miatt: 



− Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási lehetőség biztosítását követően 
sem – nem tartalmazza az ajánlati felhívásban előírt tartalmi 
követelményeknek megfelelő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelősséget alátámasztó 
referencia igazolást. Hiányzik az építési beruházás releváns 
mennyisége, különös tekintettel az alkalmassági feltételként előírt 
hasznos alapterület nem került feltüntetésre. 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban (Kbt. 71. § (9) 
bekezdés a) pontja) meghatározott feltételeknek - érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be az alábbi indok miatt: 

− Ajánlattevő ajánlatában benyújtott szakmai önéletrajz hiányosan 
tartalmazta az igazolási mód tekintetében előírt adatokat, így nem 
igazolt a megnevezett építésvezető szakember felolvasó lapon 
szereplő magasépítés terén szerzett szakmai tapasztalata. 

(A felsorolt projektek ismertetése az önéletrajzban hiányos, több 
építési projekt kezdő és befejező időpontja nem került 
meghatározásra. A projektfelsorolásban szerepel olyan építési 
munka, amely a magasépítési munkák körében nem fogadható el). 

III.3. A New Generation Technologies Kft. (1221 Budapest, Duna utca 1-3.) az alábbi 
indokok alapján: 

     Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján - nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek 
való megfelelést - érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok 
miatt: 

− Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási lehetőség biztosítását követően 
sem – nem tartalmazza az ajánlati felhívásban előírt tartalmi 
követelményeknek megfelelő műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelősséget alátámasztó 
referencia igazolást. Hiányzik az építési beruházás releváns 
mennyisége, különös tekintettel az alkalmassági feltételként előírt 
hasznos alapterület nem került feltüntetésre. 

IV. Az eljárás nyertes ajánlattevője a Reba Hungary Kft. (1155 Budapest, Tóth István u. 
109.) az alábbi indok alapján: 

- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a 
súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta) az eljárást megindító felhívásban és 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint. 

A bizottság az érvényesség tárgyában jelen jegyzőkönyvben tett megállapításai, valamint az 
értékelési pontszám alapján ellenőrizte a FAKSZ által előkészített összegezés tervezetét is, és 
megállapította, hogy az megfelel a mai bizottsági ülésen kialakított döntési javaslatban 
foglaltaknak. 
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