Ellenjegyzem:

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez*
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:Kaszaper Község Önkormányzata
Postai cím:Szent Gellért tér 1.
Város:Kaszaper
Postai irányítószám: 5948
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Kaszaperi Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda
intézményének fejlesztése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az 5984 Kaszaper, Rákóczi u.58. (Hrsz. 648) alatti Óvoda
felújítása annak érdekében, hogy az épület a felújítási munkálatokat követően energetikailag DD
minőségi osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthető, használható legyen.
A meglévő épület életkora 35-40 éves, földszintes kialakítású. A földszinti padlószintje 30 cm, amit
jelenleg lépcsőn és rámpán keresztül lehet elérni. Előírásoknak megfelelő akadálymentes rámpa van,
mely részben felújítás igényel, valamint akadálymentes WC is van a meglévő épületben.
Az épület hagyományos szerkezetű épület, a tégla falai, födémje hőszigetelés nélküliek, nyílászárói
elavultak, tetőfedése cserépfedésű. Az épület tartószerkezetei részben megfelelő állapotúak. Az
épület teljes alapterülete: 436,02 m2
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
uniós értékhatár alatti Kbt.115.§ .szerinti
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2018/03/14

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen 0nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
0 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: 0 igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők:2

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők:2
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ]
V.2.2)
Az
érvényes
ajánlatot
tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
CsomiépEnter Építési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Majolika
u.2.Adószám:10380097-2-06.) Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő nem áll
az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alatt. A legjobb-ár-érték arányú ajánlat.
A Csomiép Enter Kft. ajánlatának az értékelési szempont szerinti elemei: Ajánlati ár: 35.520.654,- HUF
(Ft) +Áfa .Az Ajánlati felhívás 13.3. M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai
többlettapasztalata :36 hónap.
A Központ-Bau Kft (6800 Hódmezővásárhely, Szegedi út 20., Adószám: 24204277-2-06)Ajánlattevő
ajánlata az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő nem áll az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt kizáró
okok hatálya alatt.
A Központ-Bau Kft. ajánlatának az értékelési szempont szerinti elemei: Ajánlati ár: 41.946.331,- HUF
(Ft) +Áfa.Az Ajánlati felhívás 13.3. M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember
szakmai többlettapasztalata:36 hónap.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:
Csomiép Enter Kft.
Központ-Bau Kft.

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A
Értékelési Értékelési Értékelési
részszempontok pontszám pontszám pontszám
súlyszámai
és
(adott esetben
súlyszám
az
szorzata
alszempontok
súlyszámai is)
70
10
700,00
8,46

Vállalkozói
díj(ajánlati ár)
Az Ajánlattételi
30
Felhívás 13.3.M/1
pontja szerinti
alkalmassági
feltételként előírt
szakember
szakmai
többlettapasztalata
(hónapban
megadva)

30

300,00

30

Értékelési Értékelési Értékelési
pontszám pontszám pontszám
és
és súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata

592,20
300,00

A súlyszámmal
1000,00
892,20
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-102
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:1.értékelési szempont esetében fordított arányosítás,2.értékelési
szempont esetében egyenes arányosítás2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:Csomiép Enter Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Majolika u.2. Adószáma:
10380097-2-06., Vállalkozói díj: 35.520.654,- HUF (Ft) +Áfa. A legjobb ár-érték arányú ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 X igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:hőszigetelési munkák
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:Gradinvest Kft. 1133 Budapest Pannónia u.11.
7.em.Adószáma:24215600-2-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában:Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Trínium Alfa Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u.5-7.),. Ajánlattevő ajánlatában nem csatolt árazott
költségvetést. Figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő ajánlatának megfelelősége az árazott költségvetés
teljes hiánya miatt nem állapítható meg, és ez hiánypótlás útján sem pótolható, így a Trínium Alfa Kft.
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlata egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/05/29) / Lejárata: (2018/06/07)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/25
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/28
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:22Adminisztrációs hiba folytán téves adatok korrigálása az
V.1. és V.2.11. pontokban
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (2018/05/30)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (2018/06/01)
VI.1.10) További információk:2
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

