ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000043272021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Zöld Város Projekt, Kondoros - építési beruházás

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:

Dani

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15725534204

Hősök Tere 4-5

Postai cím:
Város:

Kondoros Város Önkormányzata

dani.zsanett@kondoros.hu

Telefon:

5553

Ország:

Magyarország

Zsanett
+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

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Király
Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1031

Ország:

24090579241

Magyarország

Róbert
Fax:

Internetcím(ek)
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2021.02.24 18:52:47

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

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Zöld Város Projekt, Kondoros - építési beruházás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Zöld Város Projekt, Kondoros - építési beruházás megvalósítása a TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosítószámú projekt keretében.
1. Szolgáltatóház kialakítása meglévő épület átalakításával, melléképületek bontásával, 5 db szolgáltató egység kialakításával, benne
szolgáltatótér, raktár és vizesblokk kialakításával, akadálymentesítéssel, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítésével.
2.Közkert kialakítása, burkolt és gyepfelületek, továbbá parkosított terület kialakításával, parkoló építésével, automata
öntözőrendszer kiépítésével.
3. Városháza udvarán zöldfelületek felújítása, parkolók kialakítása.
4. Hősök utcán meglévő útpálya mellett parkolók kialakítása
Részletes feltételek a mellékelt kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint.
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 XV. 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:
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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

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

13134084204

nettó ajánlati ár (Ft): 260 090 221
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 szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 21
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ felelős műszaki vezető szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 18
Ajánlattevők ajánlata érvényes, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhívásban és az
ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek.

Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5630 Békés, 12739545204
Dózsa György Utca 3
nettó ajánlati ár (Ft): 277 217 400
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 szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 13
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ felelős műszaki vezető szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 11
Ajánlattevők ajánlata érvényes, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhívásban és az
ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek.

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

10624854204

nettó ajánlati ár (Ft): 228 111 648
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 szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 22
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ felelős műszaki vezető szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 21
Ajánlattevők ajánlata érvényes, velük szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhívásban és az
ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

7950

Szöveges értékelés:

Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
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6875

Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.

10000

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:
Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 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): 228 111 648
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 szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 22
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevonásra kerülő MV-KÉ felelős műszaki vezető szakember alkalmassági
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hó): 21
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, valamint Ajánlattevő ajánlata a megadott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlat
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:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.02.25

Kezdete:

2021.03.01

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2021.02.23
2021.02.24

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

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

