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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Tornaterem felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Zákány Község Önkormányzata

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:

Zákány Község Önkormányzata

EKRSZ_
80622587

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Zákány

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU232

majeristvan@gmail.hu

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Tornaterem felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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8852

Ország:

Magyarország

Május 1. U. 6.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Majer
Telefon:

István
+36 202151100

Fax:

+36 85313547

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés a Zákány község területén tornaterem felújítása megnevezésű projekt keretében építési beruházás
kivitelezésére. A kivitelezés során az alábbi munkanemhez tartozó munkákat kell elvégezni: - Zsaluzás és állványozás - Irtás, föld- és
sziklamunka - Helyszíni beton és vasbeton munka - Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése - Falazás és egyéb
kőművesmunka - Vakolás és rabicolás - Szárazépítés - Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés - Bádogozás - Fa- és
műanyag szerkezet elhelyezése - Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése - Felületképzés - Szigetelés Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés - Megújuló energiahasznosító berendezések - Közműcsővezetékek és -szerelvények
szerelése - Épületgépészeti csővezeték szerelése - Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése - Szellőztetőberendezések Általános épületgépészeti szigetelés A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás, műszaki tervdokumentáció és tételes
mennyiségek megnevezése a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész szerinti
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:
2018.11.09
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:

1

Az eljárás eredményes volt:
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.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Igen

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:
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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

Premier Ablakvilág Kft., 1095 Budapest, Ipar Utca 2/A.

13818230243

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 38113452,-Ft. Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása: 0,- hónap
Ajánlata hiánypótlás nélkül megfelelt a Kbt. és idevonatkozó jogszabályoknak, valamint az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban szereplő feltételeknek.

N-ferrum Építőipari kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8800 Nagykanizsa,
Garay Utca 16/b

13811927220

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 40843809,-Ft. Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása: 0,- hónap
Ajánlata hiánypótlás nélkül megfelelt a Kbt. és idevonatkozó jogszabályoknak, valamint az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban szereplő feltételeknek.

DOM-AD Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1015 Budapest,
Batthyány Utca 59.

23952513241

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 40167809,-Ft. Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása: 0,- hónap
Ajánlata hiánypótlás nélkül megfelelt a Kbt. és idevonatkozó jogszabályoknak, valamint az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban szereplő feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Premier Ablakvilág Kft.

7000

Szöveges értékelés:

N-ferrum Építőipari kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6531.7

Szöveges értékelés:

DOM-AD Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6641.6

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

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:
(Egyösszegű nettó ajánlati ár - HUF): Az ajánlatok értékelése a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] 1.
sz. mellékletének A.1.b) pontjának ba) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik,
amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki
a pontszámokat. (Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása (0-36 hónap) Ajánlatkérő a pontszámot az
egyenes arányosítás módszerével határozza meg, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
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elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat. A 2. értékelési szempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre
és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (100 pont) azonos számú
pontot ad: 36 hónap. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő - az 5/4-es kerekítési szabálynak
megfelelően - két tizedesjegyre kerekíti. Ajánlatkérő az „5/4-es kerekítési szabály” kifejezés alatt azon kerekítési módszert érti,
amelynek alkalmazása során ajánlatkérő az 1, 2, 3, 4 számjegyeket lefelé, a 6, 7, 8, 9 számjegyeket felfelé kerekíti, az 5-ös számjegyet
pedig a legközelebbi páros szám felé kerekíti.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Premier Ablakvilág Kft., 1095 Budapest, Ipar Utca 2/A.

13818230243

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 38113452,-Ft. Kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest többlet jótállás megajánlása: 0,- hónap
A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot nyújtotta be.
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:
Épületgépészet, épületvillamosság.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Nem került megnevezésre.
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:

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:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.12.22

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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2018.12.22
2018.12.22

2018.12.27

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

2018.12.22 23:13:30

Majerprojekt

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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