ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000982362018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nagyvisnyó Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Szociális infrastruktúra fejlesztés Nagyvisnyón

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:

Nagyvisnyó Község Önkormányzata

EKRSZ_
79051615

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nagyvisnyó

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

3349

Ország:

Magyarország

Fő Út 12.

Egyéb cím adatok:

Csőgér

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

polgarmester@nagyvisnyo.hu

Telefon:

Bálint
+36 36351174

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Bakondi Attila

EKRSZ_
14345416

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Eger

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

bakondi@kozbeszerzes.info.hu

Internetcím(ek)

EKR000982362018

Postai irányítószám:

3300

Ország:

Hatvanasezred Utca 24

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

Bakondi
Telefon:

Attila
Fax:

Magyarország

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

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Szociális infrastruktúra fejlesztés Nagyvisnyón

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Tárgya: Építési beruházás: „TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Nagyvisnyón” A TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében a nagyvisnyói szociális
alapszolgáltatásoknak helyt adó 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12. sz. (hrsz: 357.) alatti épületének felújítása, fűtésrendszerének
korszerűsítése, és az egész épületre kiterjedő hőtechnikai jellemzők javítása tárgyú munkák teljes körű kivitelezése. Ajánlatkérő által
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátott építési engedélynek, kivitelezési tervdokumentációnak a hatályos jogszabályoknak,
szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően. Földmunka: 22,9m3 Alapkészítés: 9,46 m3 Betonmunkák: 6,51 m3 Falazás: 122
m2 + 4,3 m3 Tetőszerkezet: 297 m2 Fafödém: 15 m2 Oldalvakolat: 108 m2 Homlokzati vakolat: 178 m2 Lábazati vakolat: 60m2
Kémény: 1 db Gipszkartonozás: 15 m2 Padlóburkolat: 147 m2 Lábazat burkolat: 10 m2 Bádogos munkák: 88.2 m2 Nyilászárók: 28 db
belső festés: 542 m2 Homlokzati festés: 178 m2 Fa felületkezelés: 82 m2 Padlószigetelés: 14 m2 Lábazat szigetelés: 30m2
Födémszigetelés: 190m2 Hőhíd szigetelés: 2,5 m2 Homlokzati szigetelés: 178 m2 Térburkolat 19 m2 Épületgépszeti költségtérítések:
8 db. Épületgépészeti Csővezetékek: 546 m Épületgépészeti szerelvények: 117 db. Szellőzőberendezések: 12m + 2 db
Épületvillamosság vezetékek+ szerelvények: 3044 m + 137 db. Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg
megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan
költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása. Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység. A
részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az
ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész, XVII. fejezet
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:
2018.11.25
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
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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
Igen

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):

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:

4

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
D-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kft, 3346 Bélapátfalva, Szabadság Ut 6

Adószáma
12744903210

Ajánlattevő csatolt valamennyi előírt nyilatkozatot, igazolást, megállapítható, hogy ajánlata érvényes. Az ajánlat értékelési
szempont tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár: 35 676 128 Ft; Teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítési
kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata: 38 hónap; Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett:
12 hónap

VITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság, 3346 11161013210
Bélapátfalva, Május 1 Út 81
Ajánlattevő csatolt valamennyi előírt nyilatkozatot, igazolást, megállapítható, hogy ajánlata érvényes. Az ajánlat értékelési
szempont tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár: 33 164 316 Ft; Teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítési
kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata: 39 hónap; Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett:
18 hónap

"SIMOX" Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, 3349
Nagyvisnyó, Alkotmány Út 36

12541449210

Ajánlattevő csatolt valamennyi előírt nyilatkozatot, igazolást, megállapítható, hogy ajánlata érvényes. Az ajánlat értékelési
szempont tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár: 36 428 808 Ft; Teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítési
kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata: 43 hónap; Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett:
12 hónap
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Borosvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3349 Nagyvisnyó, Kenderes Út 16

12797626210

Ajánlattevő csatolt valamennyi előírt nyilatkozatot, igazolást, megállapítható, hogy ajánlata érvényes. Az ajánlat értékelési
szempont tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár: 30 038 819 Ft; Teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítési
kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata: 82 hónap; Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett:
36 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

67693
D-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kft

809.18

Szöveges értékelés:

67029
VITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Korlátolt
Felelősségű Társaság

862.16

Szöveges értékelés:

66996
"SIMOX" Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű
társaság

823.05

Szöveges értékelés:

66038
Borosvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1000.00

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, szakember szakmai tapasztalata, és a jótállás: egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Borosvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3349 Nagyvisnyó, Kenderes Út 16

12797626210

Ajánlattevő csatolt valamennyi előírt nyilatkozatot, igazolást, megállapítható, hogy ajánlata érvényes. Az ajánlat értékelési
szempont tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár: 30 038 819 Ft; Teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítési
kivitelezés területén szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata: 82 hónap; Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett:
36 hónap. Megállapítható, hogy a Borosvill Kft. nyújtotta be az értékelési szempontnak megfelelő, legjobb "ár-érték" arányt
tartalmazó ajánlatot, melyre tekintettel ezen ajánlattevő kerül az eljárás nyerteseként kihirdetésre.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Építésvezető, Épületgépészet, Építészet
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Boros László (egyéni vállalkozó); Tető Centrum 95 Kft. (13289043-2-10); Csépányi Zsolt (egyéni vállalkozó)
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:
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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
2019.01.18

Kezdete:

Lejárata:

2019.01.22

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.01.17

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

2019.01.17

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

2019.01.17 09:44:56

abakondi

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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