ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000453482018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Sportcsarnok energetikai felújítása

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 Város Önkormányzata

EKRSZ_
26469094

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kondoros

NUTS-kód:

HU332

5553

Ország:

Magyarország

Hősök Tere 4-5

Egyéb cím adatok:

Paulik

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

paulik.tamas@kondoros.hu

Telefon:

Tamás
+36 66589300

Fax:

+36 66589302

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

www.kondoros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Monostori Út 34.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

rkiraly@juratio.hu

Internetcím(ek)

EKR000453482018

Király
Telefon:

Postai irányítószám:

1031

Ország:

Róbert
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kondoros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Sportcsarnok energetikai felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Sasváriné Paulik Ilona Sportcsarnok (hrsz. 2068) energetikai korszerűsítése: A projekt keretében a Kondoros Város
Önkormányzatának tulajdonában és a Békéscsabai Tankerületi Központ üzemeltetésében álló Sasváriné Paulik Ilona Sportcsarnok (
hrsz. 2068) energetikai fejlesztése valósul meg. Az épületet érintő beruházás magában foglalja kondenzációs kazán elhelyezését
kéménnyel, tervezési, szakhatósági átadással. Magában foglalja a fűtési hálózat korszrűsítése. Az energiahatékonyság jegyében
monokristályos napelem modulok telepítése is megvalósul. Továbbá hővisszanyerős szellőztetőgép is telepítésre kerül (beltéri kivitellel
, beüzemeléssel, tartószerkezettel). A Sportcsarnok hőszigetelését érintő munkálatok: tető hőszigetelés lépésálló szigeteléssel,
homlokzati hőszigetelés, üvegszövet háló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal. Fa nyílászárók
elhelyezése is történik a projekt keretein belül.

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000453482018

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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:

2

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

Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5711 Gyula, Láncház Utca 3 24129242204

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5600 Békéscsaba, Luther Utca 22945545204
12. 2. em. 220.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés:

PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8915

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:
1. Ajánlati ár (nettó forint) súlyszám: 70 Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A
megajánlott legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően legalacsonyabb ajánlati
árat tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül
meghatározásra: Megnevezés Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma P Max pontszám Pmax 100 Min. pontszám Pmin 0 A vizsgált
ajánlatban vállalt nettó ajánlati ár Avizsgált A legalacsonyabb vállalási nettó ajánlati ár Alegalacsonyabb Az így kapott pontszámok az
ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig

EKR000453482018

történik a kerekítés. Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki
vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több) Súlyszám: 30 Az értékelés
módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet, A.1.b) pontja szerinti relatív értékelési módszer, az „
arányosítás” módszere. Megnevezés Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma P Max. pontszám Pmax 100 Min. pontszám Pmin 0 A
vizsgált ajánlatban szereplő szakmai tapasztalat mértéke ) Avizsgált A legelőnyösebb ajánlatban szereplő szakmai tapasztalat mértéke
Alegjobb A legelőnytelenebb ajánlatban szereplő szakmai tapasztalat mértéke Alegrosszabb A szakemberek szakmai gyakorlatára
vonatkozó alszempont esetében maximum 48 hónap vehető figyelembe az MV-ÉG jogosultság tekintetében az alkalmassági feltételként
jogszabályban előírt okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, továbbá okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti
szakirány esetében 3 év, gépészmérnök épületgépész szakirány esetében 4 év szakmai gyakorlat időtartamon túl. 48 hónap és a feletti
megajánlás egyaránt a maximum pontot kapja. Az így kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Összesítés: Amennyiben a
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. A részszempontok pontszámai
megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok
kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz.
Pontegyezőség esetén az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az
eljárás nyertesének nyilvánítani.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5711 Gyula, Láncház Utca 3

24129242204

Ajánlati ár (nettó Ft):152 209 160 Az M1.)alkalmassági feltételként előírt,a teljesítésbe bevont magasépítési szakember (MV-ÉG
felelős műszaki vezető) követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma:68 Indoka: Ajánlattevő érvényes ajánlatot
tett, valamint Ajánlattevő ajánlata a megadott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat
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 ajánlattevő ajánlatában:
M-Tech Plusz Kft. 14431171-2-04 M/1 alkalmassági feltétel

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

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:

2018.08.17

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

EKR000453482018

2018.08.14
2018.08.16

2018.08.21

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

2018.08.16 22:25:52

rkiraly

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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