ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001533112019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése

Ajánlatkérő
neve:

Kondoros Város Önkormányzata

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:

Kondoros

NUTS-kód:

HU332

Postai irányítószám:

Szilágyi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_2646909
4

Hősök Tere 4-5

Postai cím:
Város:

Kondoros Város Önkormányzata

szilagyi.greta@kondoros.hu

Telefon:

5553

Ország:

Magyarország

Gréta
+36 66589322

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Postai cím:

Monostori Út 34.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

rkiraly@juratio.hu

EKR001533112019

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Király
Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1031

Ország:

EKRSZ_1633902
0

Magyarország

Róbert
Fax:

2021.01.11 16:43:20

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

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Zöldség- és gyümölcs tároló hűtőház építése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Piaci infrastruktúra kialakítása és hűtőház létesítése a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése című TOP-1.1.3-16-BS12017-00019 azonosítószámú projekt keretében”
Hűtőház építése: 663,91 m2 bruttó alapterületű épület kivitelezése annak építészeti épületgépészeti, villamos munkák elvégzésével. A
közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció
részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezi különösen, a tervezői leírás , illetve az
árazatlan költségvetés. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr. ) 46. § (3)
bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a
Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján
Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)

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:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR001533112019

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5555 Hunya, Kodály 25174245204
Utca 16
nettó ajánlati ár (Ft):203 206 692
Vállalt többletjótállás időtartama (hó) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap) :0
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó):0
Ajánlattevők ajánlatai érvényesek, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelelnek az eljárást megindító
felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft., Magyarország 5553 Kondoros, Csabai Út 41.

10624854204

nettó ajánlati ár (Ft):188 994 302
Vállalt többletjótállás időtartama (hó) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap) :3
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó):12
Ajánlattevők ajánlatai érvényesek, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelelnek az eljárást megindító
felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Magyarország 5600 Békéscsaba,
Berényi Út 73

13134084204

nettó ajánlati ár (Ft):203 712 401
Vállalt többletjótállás időtartama (hó) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap) :0
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó):0
Ajánlattevők ajánlatai érvényesek, az ajánlatban benyújtott dokumentumok alapján megfelelnek az eljárást megindító
felhívásban, az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, kizáró ok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merült fel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6510

Szöveges értékelés:

Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

EKR001533112019

10000

"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

6494

Szöveges értékelés:

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

100

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:
A közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft., Magyarország 5553 Kondoros, Csabai Út 41.

10624854204

nettó ajánlati ár (Ft):188 994 302
Vállalt többletjótállás időtartama (hó) (az előírt 36 hónap időtartamon túl min. 0, maximum 12 hónap) :3
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakember
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó):12
Ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR001533112019

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.12.24

Kezdete:

2019.12.30

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.19

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.12.23

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:

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
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2019.12.23 09:41:23

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
rkiraly

