ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000418012018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Bátya Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Bátya Község faluházának felújítása

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:

Bátya Község Önkormányzata

EKRSZ_
77771380

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Bátya

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

6351

Ország:

Magyarország

Kossuth Lajos Utca 20.

Egyéb cím adatok:

Zsebics

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU331

batya@batya.hu

Telefon:

Ilona
+36 78468026

Fax:

+36 78468475

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

www.batya.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

BÁCS-TENDER Beruházás-szervező és Tanácsadó
Kft

EKRSZ_
27807484

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

NUTS-kód:

HU331

Egyéb cím adatok:

Kisfaludy Utca 8. I./1.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@bacstender.hu

Internetcím(ek)

EKR000418012018

Postai irányítószám:

Szlanka
Telefon:

6000

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 76329473

Fax:

+36 76329473

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bacstender.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Bátya Község faluházának felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
VP: - álmennyezet készítés: 315 m2 - belső és külső festés: 2009 m2 - lapostető szigetelés: 926 m2 - magastető szigetelés: 630 m2 homlokzati szigetelés: 423 m2 - nyílászáró elhelyezés: 13 db. - lapradiátor elhelyezés: 23 db. - kazán beépítés: 2 db. - klímakonvektor
elhelyezés:9 db. JETA: - hajópadló elhelyezés: 80,18m2 - PVC burkolat feketés: 246 m2 - beltéri ajtó elhelyezés: 16 db. - szigetelés: 246
m2

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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:
2018.08.06
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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:
Az eljárás eredményes volt:
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Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

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

"DONEKO" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6344 Hajós, Külterület 0151 13957483203
/2
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva):56 447 369 2. Reakcióidő garanciális hiba
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap):15 3. Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel
rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő):0

Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút Utca 20.

10684669203

Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum
előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva):54 729 335 2.
Reakcióidő garanciális hiba esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap):5 3. Teljesítésbe bevonni
tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő):5

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

27839
"DONEKO" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

679

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak,
az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

28049
Generál Építőipari Kft.
Szöveges értékelés:

957.1
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

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:
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1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által
megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat
tartalmazó (legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva
fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min ) + P min
ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó
határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott
pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 2. Reakcióidő garanciális hiba esetén (
munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) Ezen értékelési szempont kapcsán az ajánlattevők által a jótállás időtartama
alatt vállalt kiszállási, hibajavítás megkezdésére vonatkozó rendelkezésre állási időtartamnak a mértéke kerül értékelésre. Ajánlatkérő
számára előnyösebb, ha a jótállás körébe eső hibajavítási feladat esetén ajánlattevő a lehető leghamarabb kiszáll és megkezdi a
hibajavítást. A kiszállási idő vállalása munkanapokban, egész számokban történhet. Az Ajánlatkérő által legkedvezőbb elvárásként
előírt reakcióidőt (1 munkanapot) tartalmazó ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot (10 pontot), az Ajánlatkérő által minimum
elvárásként előírt reakcióidőt (15 munkanapot) tartalmazó ajánlat kapja a minimális pontszámot (0 pontot), míg a többi ajánlat ezen
maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhezviszonyítva kap pontot, a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi
147. szám) 1. melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítással, az alábbi képlet alkalmazásával: P = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb ) / (
A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb ) X (P max – P min ) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: 1 munkanap A legkedvezőtlenebb: 15
munkanap A vizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 3. Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5
fő) Ajánlatkérő ezen értékelési szempont esetén azt vizsgálja és értékeli, hogy ajánlattevő hány fő szakipari végzettséggel rendelkező
szakember bevonását vállalja a teljesítésbe. A szakmai ajánlatban bemutatott szakembereknek a szerződés teljesítésében személyesen
közre kell működniük. Ajánlatkérő az értékelés során az alábbi hatályos OKJ-s besorolású, vagy korábbi, azzal egyenértékű
képzettségű szakemberek bemutatását fogadja el: burkoló / épületasztalos / épületgépész technikus / festő / festő, mázoló, tapétázó /
gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő / kőműves / villanyszerelő A bemutatás során csatolandó iratok: - képzettséget igazoló okiratok
másolata - rövid önéletrajz, melyben feltüntetésre kerül a munkáltató személye A felolvasólapon azt a létszámot kell feltüntetni,
amelynek bevonását ajánlattevő vállalja és amelynek iratait fentiek szerint csatolni tudja az ajánlatba. Az előbbi iratok egyes kisebb
hiányosságai hiánypótlás során orvosolhatók, azonban az iratok komplett hiánya nem. Ajánlatkérő az értékelés legkedvezőbb
szintjének az 5 főt tartja, azaz 5 fő, vagy afeletti vállalás esetén egységesen 10 pont kerül kiosztásra. Pontkiosztás módszere:
Szakemberek száma Pontszám 0 fő 0 pont 1 fő 2 pont 2 fő 4 pont 3 fő 6 pont 4 fő 8 pont 5 fő vagy afelett 10 pont Az így meghatározott
pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Generál Építőipari Kft., 6300 Kalocsa, Vasút Utca 20.

10684669203

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva):54 729 335 2. Reakcióidő garanciális hiba esetén ( munkanapban
meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap):5 3. Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek
száma (max. 5 fő):5 Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlat. V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe
vétele: Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni(folytatás): Szigetelés,Közműcsővezetékek és szerelvények,Elektromosenergia-ellátás,Általános épületgépészeti
szigetelés,Épületgépészeti csővezeték szerelés,Épületgépészeti szerelvények és berendezések,Szellőztető berendezések,
Légkondicionáló berendezések,Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Irtás, föld és sziklamunka,Helyszíni beton és vb munka,Falazás és egyéb kőművesmunka,Vakolás és rabicolás,Szárazépítés,
Bádogozás,Fa- és műanyag szerkezet elhyelyezése,Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése,Felületképzés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ajánlatadáskor még nem ismert
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:
"DONEKO" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6344 Hajós, Külterület 0151/2

13957483203

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva):56 447 369 2. Reakcióidő garanciális hiba
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap):15 3. Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel
rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő):0
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

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:
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elektromos munkák,gépész munkái,bádogozás,felülfetképzés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ajánlatadáskor még nem ismert
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

Viktor Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 6300 Kalocsa, Pataji Út 46

10490275203

A Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pont szerinti nyilatkozatban Putyora Dénes László tag lakcíme (6300 Kalocsa Pataji út 46.) eltér a
hatályos cégkivonat szerinti adatoktól (6300 Kalocsa, Tompa M. utca 16.). Felvilágosítást kértünk az eltérés okára és a helyes
lakcímre vonatkozóan. Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre nem reagált, így az ellentmondás változatlanul fennáll.

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
2018.10.16

Kezdete:

Lejárata:

2018.10.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.15

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

2018.10.15

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:

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

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.10.15 13:42:40

SzlankaTamas

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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