ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000527772018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szászberek Község Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Építési beruházás- Szászberek Óvoda felújítása II.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szászberek Község Önkormányzat

EKRSZ_
47019874

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szászberek

NUTS-kód:

HU322

5053

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Út 197.

Egyéb cím adatok:

Alapi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

phszaszberek@pr.hu

Telefon:

József
+36 56552017

Fax:

+36 56552017

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.szaszberek.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Tóth Róbert Miklós egyéni vállalkozó

EKRSZ_
38757503

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szolnok

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

kozbeszerzes@karmentor.hu

Internetcím(ek)

EKR000527772018

5008

Ország:

Magyarország

Füst Milán U 3

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Tóth
Telefon:

Róbert
+36 56426226

Miklós
Fax:

+36 56-513395

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.karmentor.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Építési beruházás- Szászberek Óvoda felújítása II.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Szászberek Községi Önkormányzata a Szászberek, Móricz Zsigmond út 3. sz. alatti óvoda épület energia korszerűsítését, valamint a
meglévő tálaló konyha felújítását kívánja megvalósítani. Főbb munkálatok: -Homlokzati hőszigetelés -Lábazat hőszigetelése Tetőcserép fedés cseréje -Padlásfödém hőszigetelése -Külső-belső nyílászárók cseréje -Új gázkazán beépítése -Új napkollektor
telepítése -Villamos hálózat felújítása -Tálalókonyha átalakítása -Komplex akadálymentesítés -Hulladéktároló építése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik fejezet XVII. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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 közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.08.09
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

EKR000527772018

1
Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107

13376646216

Nettó ajánlati árforintban (összesen): 36.295.876,- HUF Kivitelezési munkákra vállalttöbblet jótállás időtartama a kötelezően
előírt,sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak
vonatkozásában: 45 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: 2

Metál Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, 1074 Budapest, Dohány Utca 37

24233376242

Nettó ajánlati árforintban (összesen): 40.423.796.- HUF Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően
előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak
vonatkozásában: 40 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

9543.7500

Szöveges értékelés:

Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy
az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az
ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot
ajánlotta.

Metál Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

8368.5207

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és a felhívás mellékletét
képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó
Ajánlattevő ajánlatát a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényesnek nyilvánította.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
A nettó vállalkozási díjat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára az egyösszegű nettó vállalkozási díjat (Ft) illetően a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ár szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi
elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat
részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül megállapításra. A
pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A fejezet 1.
pontba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" módszere: azaz ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa: 100 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegjobb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Kivitelezési
munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően
számítandó 36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában; Az Ajánlatkérő a kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartamát
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nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése során a 48 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is
egyaránt a maximálisan adható 100 pont értékben veszi figyelembe. A minimum érték 0 hónap megajánlás. A pontszámok
megállapítása az alábbi képlet alapján történik: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet / A. A relatív értékelési
módszerek / 1. Az arányosítás / a) alpontnál megadott „ARÁNYOSÍTÁS” számítási képletet alkalmazásával értékeli az ajánlatokat. A
fentiek alapján azok az ajánlatok, melyek az értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket tartalmazzák, az értéklelés
során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0), a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket
tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával (100) megegyező pontszámot kapnak. Az
Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlások a két szélső értéktől való
távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet alapján számítva: P=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb))/((
Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegkedvezőbb az ajánlatkérő által legkedvezőbbnek tekintett
megajánlás értéke : 48 Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által legkedvezőtlenebbnek tekintett megajánlás értéke: 0 Avizsgált a
vizsgált ajánlatban szereplő határidő megajánlás értéke Az Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállalók megajánlott létszámát nem
korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése során az 5 fő, vagy ennél a létszámnál magasabb tartamú megajánlásokat is egyaránt
a maximálisan adható 100 pont értékben veszi figyelembe A minimum érték 0 fő megajánlás. A pontszámok megállapítása az alábbi
képlet alapján történik: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet / A. A relatív értékelési módszerek / 1. Az arányosítás
/ a) alpontnál megadott „ARÁNYOSÍTÁS” számítási képletet alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107

13376646216

1. Nettó ajánlati árforintban (összesen): 36.295.876,- HUF 2. Kivitelezési munkákra vállalttöbblet jótállás időtartama a
kötelezően előírt,sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 36 hónapot meghaladó időszak
vonatkozásában: 45 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: 2 3. Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentumok,
iratok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való
tekintettel az ajánlat érvényes, Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint „a legjobb ár-érték arányú” ajánlatot
ajánlotta.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
felelős műszaki vezető
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Benke Judit E.V., 5100 Jászberény Gyepü utca 6/6, 6243991-1-36
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Benke Judit E.V., 5100 Jászberény Gyepü utca 6/6, 6243991-1-36

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2018.09.22

Kezdete:

Lejárata:

2018.09.27

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.21

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.09.21

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.09.21 10:13:55

KozbeszerzoRobi

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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