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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Halászi
Postai cím: 9228

Község Önkormányzata

Halászi, Kossuth Lajos utca 38.

Város: Halászi

Postai irányítószám: 9228

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

építése Halásziban – építési beruházás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: két

csoportszoba és kiszolgáló helységek 236,87 m2 alapterületen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján
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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. február 20.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 - Elnevezés: Bölcsőde építése Halásziban – építési
beruházás
Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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: 2 -

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.

2.

3.

4.

Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u. 6.; Adószám: 11975201-2-08
Az ajánlat mindenben megfelel az előírt formai és tartalmi szempontoknak.
Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 104 562 670 Ft
Vállalt jótállás időtartama (hónapokban): 36 hónap
Teljesítési időtartam (napokban): 240 nap
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő): 4 fő
Ajánlattevő neve: Jáger és Társa Kft.
Ajánlattevő címe: 9176 Mecsér, Jókai u. 10.; Adószám: 13539654-2-08
Az ajánlat mindenben megfelel az előírt formai és tartalmi szempontoknak.
Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 113 091 397 Ft
Vállalt jótállás időtartama (hónapokban): 36 hónap
Teljesítési időtartam (napokban): 240 nap
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő): 0 fő
Ajánlattevő neve: Óvár Építőipari Kft.
Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14.; Adószám: 10355954-2-08
Az ajánlat mindenben megfelel az előírt formai és tartalmi szempontoknak.
Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 110 062 893 Ft
Vállalt jótállás időtartama (hónapokban): 36 hónap
Teljesítési időtartam (napokban): 240 nap
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő): 0 fő
Ajánlattevő neve: Microép 2000 Kft.
Ajánlattevő címe: 9228 Halászi, Damjanich u. 31.; Adószám: 11462651-2-08
Az ajánlat mindenben megfelel az előírt formai és tartalmi szempontoknak.
Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 96 799 835 Ft
Vállalt jótállás időtartama (hónapokban): 48 hónap
Teljesítési időtartam (napokban): 240 nap
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő): 5 fő

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-100 pont
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: 2
Legalacsonyabb nettó ár: fordított arányosítás elve - a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legalacsonyabb
nettó árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin.
Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva): egyenes arányosítás elve - a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az
Ajánlatkérő a leghosszabb jótállási időtartamra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat: P=(Avizsgalt/Alegjobb)*(PmaxPmin)+Pmin. A bírálati szempont esetében a 12 hónapos vagy annál rövidebb időtartamot megajánló ajánlatok ugyanazon
pontszámot kapják. A 48 hónapnál hosszabb időtartamot megajánló ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
Teljesítési időtartam (naptári napokban megadva): fordított arányosítás elve - a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az
Ajánlatkérő a legrövidebb teljesítési időtartamra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(PmaxPmin)+Pmin. A 240 napnál rövidebb, illetve a 270 napnál hosszabb időtartamot megajánló ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (főben megadva): egyenes arányosítás elve - a legmagasabb érték a
legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legtöbb személy alkalmazására a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat:
P=(Avizsgalt/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin. A bírálati szempont esetében az 5 főnél több személy alkalmazását megajánló
ajánlatok érvénytelennek minősülnek.
A négy részszempont pontszámait ezt követően összegezi az ajánlatkérő, így kapja meg a végleges ajánlatonkénti pontszámokat.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Microép 2000 Kft.
Ajánlattevő címe: 9228 Halászi, Damjanich u. 31.; Adószám: 11462651-2-08
Ajánlati ár (nettó módon Ft-ban): 96 799 835 Ft
Az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat 10.000 ponttal.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: ácsmunka, tetőfedés, bádogozás, vakolás, épületgépészet, épületvillamosság
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: VTSZ Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 9234 Kisbodak, Kossuth L. u. 34.; Adószám: 14261727-2-08
Az ajánlat érvénytelen a
o a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pont alapján: ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állását nem igazolta teljeskörűen – a
hiánypótlási felszólítást követően sem
o Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján:
o az ajánlat részeként benyújtott, a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdések alapján tett nyilatkozat 1. oldalán levő 2. táblázat
(Kapcsolattartó személy) nem tartalmazza az Ajánlattevő nevét – a hiánypótlást követően sem
o az ajánlat részeként az üzleti titokról benyújtott nyilatkozat tartalma alapján az ajánlat üzleti titkot tartalmaz. Az
ajánlat azonban nem tartalmazza az üzleti titkot tartalmazó elkülönített részt. Az ellentmondást Ajánlattevő a
hiánypótlást követően sem oldotta fel.
o az ajánlat nem tartalmaz sávos építési-pénzügyi ütemterv javaslatot – a hiánypótlást követően sem
o az ajánlat nem tartalmaz organizációs műszaki leírást – a hiánypótlást követően sem
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 -

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/03/28 / Lejárata: 2018/04/03
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/03/27
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/03/27
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2 -

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

Ellenjegyzem, Győr, 2018. március 27.

