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:

Csanytelek Község Önkormányzata

EKRSZ_
49376467

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Csanytelek

HU333

NUTS-kód:

6647

Ország:

Magyarország

Volentér János Tér 2.

Egyéb cím adatok:

Forgó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

csanytelek@csanytelek.hu

Telefon:

Henrik
+36 63519578

Fax:

+36 63519578

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

www.csanytelek.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Kerekes Valéria e v

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szentes

HU 333

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Deák Ferenc u 9.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Kerekes

drkvfaksz@gmail.com

Telefon:

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

www.csanytelek.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Csanyteleken Hűtőház és tároló tér kialakítása

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

Postai irányítószám:

6600

Ország:

Valéria
Fax:

Magyarország

Alaprajzilag egy téglalap alakú épület, amelyben helyet kap a manipuláló tér mellett 1-1 hűtőkamra illetve öltöző vizesblokk. A
fejlesztett terület nagysága: 304,97m2 A szociális blokk az épületen belül kap helyet belső megközelítéssel. Az épület Ény-i oldalán
kerültek elhelyezésre a termény beszállítását is biztosító kapu illetve személyi közlekedésre 1 db ajtó. Ezen felül nyílászáró csak ablak
lesz a külső homlokzatokon. Az épület belső megközelítése zúzalékos szerkezetű belső úttal lett megtervezve. Szintén zúzalékos
kialakítású a tervezett új 3 db gépjármű parkoló. A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési
dokumentumok „Műszaki tartalom” kötete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész
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:
2018.08.21
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
Megbeszélés a tervezői költségbecslés ellenőrzése érdekében
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

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

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

KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., 6724 Szeged, Árviz
Utca 21/A

13382012206

Részszempont Ajánlat 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 41.357.914,- 2. Jótállás időtartama (36 hónap kötelező jótálláson felül
maximum további 24 hónap) 0 hónap 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 7 db Alkalmasság indokolása: Az
ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be.

KaPet Bau Építőipari Kft, 6100 Kiskunfélegyháza, Bessenyei Utca 32

25415315203

Részszempont Ajánlat 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 42.871.458,- 2. Jótállás időtartama (36 hónap kötelező jótálláson felül
maximum további 24 hónap) 0 hónap 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 6 db Alkalmasság indokolása: Az
ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be.

SÜD-BAU Építési - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Tavasz Utca 11/B

11399445206

Részszempont Ajánlat 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 43.283.289,- 2. Jótállás időtartama (36 hónap kötelező jótálláson felül
maximum további 24 hónap) 0 hónap 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 7 db Alkalmasság indokolása: Az
ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

770

Szöveges értékelés:

Nettó vállalkozói díj 700 pont, többlet jótállás 0 pont, környezetvédelmi vállalások 70 pont

KaPet Bau Építőipari Kft
Szöveges értékelés:

735,3

Nettó vállalkozói díj 675,3 pont, többlet jótállás 0 pont, környezetvédelmi vállalások 60 pont

SÜD-BAU Építési - Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Nettó vállalkozói díj 668,9 pont, többlet jótállás 0 pont, környezetvédelmi vállalások 70 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
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 Az értékelés módszere az egyes
részszempontok esetében különböző. Fordított arányosítás: Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot
tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszere tartalmazza. A értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max − P min) +
P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Ha e módszer alkalmazásával
tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Egyenes
arányosítás: Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi
ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az
értékelés módszere képletekkel leírva: P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin. ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az
általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Pontkiosztás: Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti abszolút
értékelési módszert alkalmazza, ahol az egyes ajánlattevői vállalásokhoz a közbeszerzési dokumentumokban előzetesen meghatározott

pontérték társul. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag az alábbi táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli, minden
egyes vállalt megajánlás egyaránt 1 pontot ér.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KOMPLEX-ÉPSZER ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., 6724 Szeged, Árviz Utca 21/ 13382012206
A
Részszempont Ajánlat 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 41.357.914,- 2. Jótállás időtartama (36 hónap kötelező jótálláson felül
maximum további 24 hónap) 0 hónap 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 7 db Alkalmasság indokolása: Az
ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be.
Ajánlata 770 pontszámot kapott
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 ajánlattevő ajánlatában:

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

Nem

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:

2018.09.28

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2018.09.20
2018.09.28

2018.10.03

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa
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