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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

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

Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel): I. Építészet: ÖSSZES - HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 138,30 m2 
HASZNOSÍTHATÓ - HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 138,30 m2 Fedett-nyitott kültéri közlekedő: 49,82 m2 Árusító tér: 66,73 m2 
Vizesblokk helyiségek: 15,38 m2 Tárolók: 6,37 m2 A tervezett épület földszintes kialakítású, fedett-nyitott közlekedőt, árusító tereket, 
vizesblokkot tartalmazó épület. Az építmény teherhordó szerkezete hagyományos kisméretű tömör tégla és blokktégla falakból áll, 
melyek a cölöp alapok tetején elhelyezett monolit vasbeton talpgerendákról indulnak. Az épület merevségét a falak tetején végig futó 
monolit vasbeton koszorú biztosítja. A termelői piac területén 8 db árusító hely került kialakításra, darabonként 3,57 m2-es területtel. 
A piac területe akadálymentes és akadálymentesen is megközelíthető. A tervezett épület mellett kialakított parkolóban 6 db parkoló és 
1 db mozgássérült parkló lett tervezve. A termelői piac mögött a meglévő térburkolaton 4 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpár 
tároló kerül kialakításra, így az elhelyezendő kerékpárok száma biztosított. Tetőszerkezet: Hagyományos szerkezetű - nyereg 
tetőszerkezet készül, a terveken szereplő faméretekkel és kialakítással. A tetőszerkezet hajlásszöge 25°. Szigetelések: Vízszigetelés: A 
vizesblokk helyiségei és az épület falai alatt talajnedvesség elleni szigetelés készül, bitumenes nehézlemezzel, a padlószerkezet alatt (
oxid bitumenes lemeznél 2 rétegben, modifikált lemeznél 1 rétegben). A szigetelés aljzatának repedés mentesnek kell lenni. 
Hőszigetelések: A homlokzaton a vasbeton szerkezetek előtt 5 cm vastag EPS hőszigetelő bevonat készül. Fűtés: Az épületben a 
vizesblokk lesz temperáló fűtéssel ellátva (+5-7 °C biztosítása a fagykárok elkerülése miatt), aminek a hőigényét elektromos fűtéssel 
oldjuk meg. Az elektromos fűtés elektromos energiáját a közüzemi hálózatról és az épületen elhelyezett napelemekről biztosítjuk. 
További információ a műszaki leírásban és a tervekben. II. Elektromosság: Villamos energiaellátás Villamos hálózat közműszolgáltatója
: NKM Áramszolgáltató Zrt. - A tárgyi ingatlanon az igényelt hálózatfejlesztésre van lehetőség. - A fogyasztásmérő berendezést a 
telekhatárra kell építeni. Az épület előzetesen kalkulált beépített teljesítménye: 25 kVA. Mivel az épület várható teljesítményigénye 50 
kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési hivatal 
bevonása nem szükséges. III. Napelemes energiatermelő rendszer: A tetőre helyezve telepítésre kerül 3 kWp energiatermelő 
napelemes rendszer. A napelemes rendszerről külön engedélyezési tervet kell készíteni, amit az NKM Áramszolgáltató ZRT.-vel jóvá 
kell hagyatni. Az előírások szerinti főkapcsolókat, érintésvédelmi, túlfeszülségvédelmi eszközöket be kell tervezni, az Inverter utáni AC
tápvezetéket a jelenlegi fogyasztói főelosztóhoz kell csatlakoztatni szabványos eszközökkel. A fogyasztásmérőt cseréltetni kell az 
elszámolást biztosító oda-vissza mérőre. További információ a műszaki leírásban és a tervekben. IV. Akadálymentesítés: 
Akadálymentes parkoló kiépítése Az akadálymentes WC és mosdó kialakítása További információ a műszaki leírásban és a tervekben

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Termelői piactér kialakítása Végegyháza települése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2019.01.25

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Nem

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontjában foglaltak szerint eredménytelennek nyilvánította, mivel a közbeszerzési eljárásban csak egy ajánlattevő nyújtott
be ajánlatot az ajánlattételi határidőig.
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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:

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

2019.02.21

2019.02.21
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.21 12:04:03 DRSP1967

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, az ajánlat elbírálása nem történt meg tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakra. Ajánlattevő neve: Active General Korlátolt Felelősségű 
Társaság;Székhelye: 6725 Szeged Moszkvai Körút 11. Értékelési szempontok: 1. részszempont:Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) :33
475 451,- 2. részszempont:Az ajánlattételi felhívás III.3.1) Műszaki-szakmai alkalmasság M/1.pontja szerinti alkalmassági feltételként 
előírt szakember (MV-É felelős műszaki vezető) szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap – max.36 hónap).: 36 
3. részszempont: Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; (minimum 0 hónap –maximum 24 hónap):24. FAKSZ: dr
. Simon Piroska, lajstromszám: 00957; címe: 1204 Budapest, Virág Benedek u. 3/b

VI.1.10) További információk:




