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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.vegegyhaza.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66463138Fax:+36 66561580Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.vegegyhaza.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Végegyháza Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Végegyháza, Termelői piac építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001393192019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Végegyháza Község Önkormányzata EKRSZ_
26973511

Széchenyi Utca 2

Végegyháza HU 5811

Hunyák Zsuzsanna

kirendeltsegvezeto@
vegegyhaza.hu

+36 68381940

KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és 
Szolgáltató Kft.

EKRSZ_
25062911

Nagyváradi Út 54.

Gyula HU332 5700

Gulyásné Gubis Ildikó

kovite@kovite.hu
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.11.15

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Végegyháza, Petőfi u. 54. szám alatti, 220 helyrajzi számú telken "termelői piac" megnevezésű, kereskedelmi rendeltetésű, épület 
építése. Az engedélyezett építmény rendeltetése, önálló rendeltetési egységek száma: - az épület "termelői piac" megnevezésű, 
kereskedelmi rendeltetésű épület; - az épület egy önálló rendeltetési egységből áll; - az épület 159,63 m2 bruttó alapterületű, 138,30 
m2 hasznos alapterületű. Az épület földszintes kialakítású, fedett-nyitott közlekedőt, árusító tereket, vizesblokkot tartalmazó, a 
település szabályozását, a kialakult állapotokat és az első fokú építési hatósággal történt egyeztetéseket fihgyelembe vevő épület. A 
termelői piacot gépjárművel és kerékpárral a Petőfi utcáról lehet megközelíteni, a tervezett útcsatlakozáson keresztül, míg gyalogosan
az épület előtti járdáról az épület két utcára néző homlokzatain keresztül. Az útcsatlakozáson keresztül a termelői piac parkolójába 
jutunk. A parklolóban kialakításra kerül 5 db gépkocsi parkoló, 1 db gépkocsi parkoló és rakodó terület és 1 db mozgássérült parkoló. 
Az épület mögött a meglévő térburkolaton 4 db kerékpár tárolására szolgáló kerékpártároló is kialakításra kerül. A termelői piac 
területén 8 db árusító hely kerül kialakításra, darabonként 3,57 m2-es területtel. Az árusítóhelyek szárazon rakott térburkolatot 
kapnak. A piac területe akadálymentes és akadálymentesen is megközelíthető kell legyen. Az építési munkák vonatkozásában a 
részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, építési 
engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Végegyháza, Termelői piac építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer alapján bírálja el. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok és azok súlyát 
meghatározó szorzószám (súlyszám): Bírálati szempontok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 70 súlyszám; 2. A kötelezően előírt 36 hónapon felül
vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20 súlyszám; 3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban 
megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max
. 36 hónap) 10 súlyszám Az értékelés módszere: A Nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tevő (legalacsonyabb 
érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítással kerül 
megállapításra az alábbiak szerint: P = Alegjobb/Avizsgált x (Pmax - Pmin) + Pmin, ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A 2.-3. részszempont esetében a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez 
viszonyítva egyenes arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: P = Avizsgált/Alegjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin, ahol: P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme; Az előírt maximális érték feletti vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az 
ajánlatok értékelése során az adott szempont vonatkozásában előírt maximális értéknél kedvezőbb igazolt vagy vállalt érték esetében 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek (előírt maximum) megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszám meghatározásánál. Amennyiben 
a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos –azaz mindegyik ajánlati érték azonos- mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap. Az így 
kiosztott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. A bírálatra vonatkozóan 
egyebekben a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

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:

1000

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

A részszempontok szerinti tartalmi elemre adott értékelési pontszám: 1. részszempont: Értékelési pontszám: 
100 pont / Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 7.000 2. részszempont: Értékelési pontszám: 0 pont / 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0 3. részszempont: Értékelési pontszám: 100 pont / Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 1.000 Összesített pontszám: 8.000 pont

Szöveges értékelés:

8000KOMLÓSBAU Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 1. Nettó 
ajánlati ár (Ft): 33.487.993.- Ft 2. A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 
hónap): 0 hónap 3. Az alkalmassági minimumkövetelmények M1 pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt 
szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 8 hónap

25132670204KOMLÓSBAU Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft., 5919 Pusztaföldvár, Hunyadi Utca 45

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.01.08Lejárata:2020.01.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő helytelen nyilatkozatot nyújtott be a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében. A "Nyilatkozat bemutatott 
szakemberekről" elnevezésű nyilatkozatban Ajánlattevő helytelenül hivatkozik az eljárást megindító felhívás alkalmassági 
követelményt előíró pontjára. Ajánlattevő ajánlatában bemutatott felelős műszaki vezető önéletrajzából és az Építész Kamarai 
névjegyzékből nem állapítható meg a szakember iskolai végzettsége, továbbá nem állapítható meg egyértelműen a felelős 
műszaki vezető szakmai többlettapasztalata és az, hogy a szakmai többlettapasztalatot felelős műszaki vezetőként szerezte meg 
a szakember. Ajánlatkérő hiánypótlási felhívására Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13113016204OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelőipari Korlátolt felelősségű társaság, 5900 Orosháza, 
Bajnok Utca 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Nettó 33.487.993.- Ft. Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer 
szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.

25132670204KOMLÓSBAU Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft., 5919 Pusztaföldvár, Hunyadi Utca 45

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2020.01.03

2020.01.03
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.19 09:09:39 gubisildi

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:


