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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Elek Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Naplemente Idősek Otthona energetikai fejlesztése

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:

Elek Város Önkormányzata

EKRSZ_
16423754

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Elek

Postai irányítószám:

5742

Ország:

Magyarország

Gyulai Út 2

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:

E-mail:

HU332

NUTS-kód:

Zelenyánszkiné dr.
Püspöki

aljegyzo@elek.hu

Telefon:

Eszter

+36 66240411

Fax:

+36 66240411

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.elek.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Fodor András ügyvéd

EKRSZ_
36686041

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Békéscsaba

NUTS-kód:

HU332

Egyéb cím adatok:

Luther Utca 12.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

fodora.gyula@gmail.com

Fodor
Telefon:

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

www.elek.hu

5600

Ország:

Magyarország

András
+36 209940909

Fax:

+36 66444568

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Naplemente Idősek Otthona energetikai fejlesztése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Elek Város Naplemente Idősek Otthonának épületenergetikai fejlesztése Új épület rész, földszint: Nyílászárók cseréje. A régi
épület rész felé akadálymentes belső rámpa építése. Tetőtér: Nyílászárók cseréje. A tetőtéri ablakokra opcionálisan külső-belső
téri árnyékoló beépítése. A tetőtéri ferde ill. vízszintes felületek kiegészítő hőszigetelése. A vízszintes felületeken 10 cm vtg
ásványgyapot beépítése. A ferde felületek kiegészítő hőszigetelése 15 cm vtg ásványgyapot beépítésével. A beépítésre kerülő
nyílászáró szerkezeteket az érvényben lévő hőtechnikai szabványnak megfelelő 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra kell
cserélni. Régi épületrész Nyílászárók cseréje. Akadálymentes közlekedés biztosítása, akadálymentes mosdó, WC és zuhanyzó.
Részletes adatok a műszaki leírásban, műszaki dokumentációban és az árazatlan költségvetésben találhatóak.

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:

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

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

BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Az ajánlattevő az ajánlatában igazolta a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság, 5630 Békés,
Petőfi Utca 20.

11053727204

Az ajánlattevő az ajánlatában igazolta a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

FUTIZO Kft., 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c

22921158204

Az ajánlattevő az ajánlatában igazolta a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

BÓLEM Építőipari Kft.

1000

Szöveges értékelés:

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt
Felelősségű Társaság

959.40

Szöveges értékelés:

FUTIZO Kft.

926.50

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:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi
részszempont esetében 0-tól 10-ig terjed. Részszempont - súlyszám Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) - 70 Az Egyösszegű nettó ajánlati
ár részszempont esetén ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján megjelent
útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az
ajánlatot nettó összegben kell megadni és Ft-ban. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: 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 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Részszempont - súlyszám Jótállás - 30 A jótállás bírálati részszempont körében a jótállási időtartam esetében a Közbeszerzési Értesítő
2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. a) pontja
szerinti arányosításra kerül sor. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a
pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek
különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (
Pmax – Pmin) + Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlattevőnek azt kell megadni, hogy a szerződés teljesítéséért hány
hónap jótállást vállal, pozitív egész számmal. A 36 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja ajánlatkérő. Ajánlatkérő a 60 hónapos megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt 10
pontot ad. Ajánlatkérő abban az esetben is a 60 hónapot helyettesíti be a képletbe a pontok kiszámítása során, ha ennél kedvezőbb
megajánlás érkezik. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb
ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot. Amennyiben
a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap. A
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pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a
legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 50 997 166 Indok: az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:

2018.08.10.

Lejárata:

2018.08.14.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2018.08.09.
2018.08.09.

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:
Az összegezés V.2.5) pontjában pontatlanul került megjelölésre az ajánlatok értékelése során azon módszereknek az ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot.
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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2018.08.14.

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2018.08.14.

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról javítása

EKR000302652018

Indítás dátuma

Indító felhasználó

2018.08.09. 11:
15:06

fodora

2018.08.14. 12:
07:34

fodora

Összesen: 2 sor (1 / 1)

