14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat

Postai cím: Kossuth

Lajos u.90.

Város: Vaskút

Postai irányítószám: 6521

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vaskút-Bátmonostor

Német Nemzetiségi Óvoda meglévő épületének

átalakítása és bővítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 652,31

m2

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti

rész, VII. fejezet

eljárás a Kbt. 115.§. alapján

IV.1.3) 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 2016.05.07.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi
Óvoda meglévő épületének átalakítása és bővítése
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-

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 és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Beton-Épker Kft.
székhely: 7621 Pécs, Zrínyi M. u.17/1
levelezési cím: 6500 Baja, Szent Antal u. 32.
mindkét opcióval
Nettó ajánlati ár:
Korábbi teljesítés

79.753.191,21 nap

Többlet garancia vállalás

30,5 hónap

Számított pontszám

9,56

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződéskötésre, összességében legmegfelelőbb
ajánlatot tette.
„EMEL” Kft.
6500 Baja, Grauaug u.2/a
mindkét opcióval
Nettó ajánlati ár:
Korábbi teljesítés

78.789.038,18 nap

Többlet garancia vállalás

25 hónap

Számított pontszám

8,88

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződéskötésre, összességében a második
legmegfelelőbb ajánlatot tette.
SZ és W Kft.
6521 Vaskút, Bajai út 24.
mindkét opcióval
Nettó ajánlati ár:
Korábbi teljesítés

71.891.575
5 nap

Többlet garancia vállalás

12 hónap

Számított pontszám

6,93

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződéskötésre, összességében a harmadik
legmegfelelőbb ajánlatot tette.

BOSKO-HÁZ Kft.
6500 Baja, Szabadság u. 14.
mindkét opcióval
Nettó ajánlati ár:
Korábbi teljesítés

73.015.119,5 nap

Többlet garancia vállalás

12 hónap

Számított pontszám

6,86

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződéskötésre, összességében a negyedik
legmegfelelőbb ajánlatot tette.
BETON Kft.
6500 Baja, Dózsa Gy. u. 97.
mindkét opcióval
Nettó ajánlati ár:
Korábbi teljesítés
Többlet garancia vállalás

80.794.978,5 nap
0 hónap

Számított pontszám

5,54

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződéskötésre, összességében az ötödik
legmegfelelőbb ajánlatot tette.
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.)
Ajánlati mindkét opcióval esetében (képviselő testület által elfogadott):
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1

1 és 10

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

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján,
a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve
alapján értékelte.
a) Az ár részszempontnál (ahol az a kedvezőbb, ha minél kisebb az érték) marad az Ajánlattételi
felhívásban az eredeti képlet, vagyis:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
b) A többlet jótállás és teljesítési határidő részszempont esetében (ahol az a kedvezőbb ha minél
nagyobb az érték) részszempont esetében a képlet az alábbiak szerint alakul:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az alkalmazott értékelési szempontnak megfelelő legkedvezőbb
ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Beton-Épker Mélyépítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
székhely: 7621 Pécs, Zrínyi M. u.17/1
levelezési cím: 6500 Baja, Szent Antal u. 32.
Nettó ajánlati ár:
77.698.191,- Ft
1.

opció:

950.000,- Ft

2.

opció:

1.105.000,- Ft

Korábbi teljesítés:
Többlet jótállás(24 hónapon felül)

21 nap
30,5 hónap

Összességében legkedvezőbb ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2

„EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Grauaug u.2/a
Nettó ajánlati ár:

76.919.103,- Ft

1.

opció:

1.073.560,- Ft

2.

opció:

796.375,- Ft

Korábbi teljesítés:

18 nap

Többlet jótállás(24 hónapon felül)

25 hónap

Összességében második legkedvezőbb ajánlat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: épületgépészeti szerelési munkák, nyílászárók beszerzése és beépítése, villanyszerelési munkák
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: szárazépítési munkák, bádogozási munkák, ácsmunkák, tetőfedési

munkák, vakolási munkák, hideg burkolási munkák, meleg burkolási munkák, fa nyílászárók, műanyag
nyílászárók, festési munkák, szigetelési munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, kőburkolati munkák,
kertépítési munkák, bontási munka, földmunka, alapozási munkák, zsaluzási munkák, helyszíni betonozási
munkák, vasbeton munkák, előregyártott elemek elhelyezése.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:

VLK SZER Kft., 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 42.
Vaskút-Fenster Kft., 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 112.
BE-ST Electric Kft., 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 6.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:-

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartamaKezdete: (2016/05/28) / Lejárata: (2016/06/01)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.

május 27.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.

május 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
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

