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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000539052018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Közbeszerzés
tárgya:

Közfürdő és mosoda kialakítása Miskolcon

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:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

EKRSZ_
86646446

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

1125

Ország:

Magyarország

Szarvas Gábor Út 58-60

Egyéb cím adatok:

Lantos

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

lantos.szilard@maltai.hu

Telefon:

Szilárd
+36 306201131

Fax:

+36 13914728

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

www.maltai.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Szász és Markovics Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
10245523

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Bartók Béla Út 152.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

iroda@szaszesmarkovics.hu

Internetcím(ek)

EKR000539052018

Postai irányítószám:

Markovics
Telefon:

1115

Ország:

Barbara
+36 12745751

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szaszesmarkovics.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Közfürdő és mosoda kialakítása Miskolcon

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az épület földszintes, beton sávalappal, tégla falazattal, vasbeton gerendás födémmel és leromlott műszaki állapotú tetőszerkezettel
rendelkezik. A kivitelezés főbb részei: meglévő épület felújítása (84,38m2): o alaprajzi rendszerének átalakítása, a közfürdő
igényeinek megfelelően o új belső rétegrend kialakítása o belső aljzat talajvíz elleni szigetelése, kialakítása o állmennyezeti rész
kialakítása o belső és külső falazat, vakolat javítása, felújítása o új vizesblokkok kialakítása o belső falazat és padló burkolása o belső
villamos hálózat felújítása o belső épületgépészet kiépítése (víz, szennyvíz, fűtés) o vagyonvédelmi rendszer kiépítése o külső közmű (
víz bekötés, szennyvíztartály) energetikai korszerűsítés (nyílászárócsere), külső homlokzati hőszigetelés, belső padló és födém
szigetelése, épület szintű fűtési és használati melegvíz rendszer kiépítése azbesztmentesítés (meglévő pala héjazat cseréje kerámia
cserép héjazatra) meglévő külső előtető és terasz felújítása

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:
2018.08.17
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
EKR000539052018

1

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.1.5) 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

JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság, 3555 Harsány, Jókai Mór Út 14

25099430205

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 27 839 726 2. AF III.1.3 M.2.alkalmasságikövetelménykörében megjelölt szakembernek az
alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai tapasztalata (hónapban): 97
ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas

VICING-TJ Korlátolt Felelősségű Társaság, 3713 Arnót, Jókai Utca 25

23105766205

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 31 876 224 2. AF III.1.3 M.2.alkalmasságikövetelménykörében megjelölt szakembernek az
alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai tapasztalata (hónapban): 95
ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

VICING-TJ Korlátolt Felelősségű Társaság

91.11

Szöveges értékelés:

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:
Az 1. részszempont esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti
fordított arányosítás. A 2. részszempont esetében a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb)
pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás. Az egyes résszempontokon belül az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a
maximális tíz pontot. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. A
legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a
matematikai kerekítés szabályai szerint. A 2. bírálati szempont tekintetében amennyiben a megajánlott érték 36 hónapnál nagyobb,
úgy azt ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 10 pontot ad. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a megajánlott érték az alkalmassági követelményként előírt 36 hónapos szakmai gyakorlat feletti, további gyakorlati
idő. A 36-nál nagyobb megajánlás esetén ajánlatkérő a képletbe 36-ot helyettesít be legkedvezőbb megajánlásként.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő

EKR000539052018

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
JD Bau 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság, 3555 Harsány, Jókai Mór Út 14

25099430205

1. Nettó ajánlati ár (HUF): 27 839 726 2. AF III.1.3 M.2.alkalmasságikövetelménykörében megjelölt szakembernek az
alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai tapasztalata (hónapban): 97 az
ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, és az elbírálási szempont alapján ajánlattevő
ajánlata a legkedvezőbb ajánlat
Igen

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:
gyengeáram, villanyszerelés, külső közmű, fa és műanyag szerkezet elhelyezése, szakipari munkák részfeladati
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
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:

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

Pirkó Bau Korlátolt Felelősségű Társaság, 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48

26090214213

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen

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:

2018.09.18

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:
Kbt. 131.§ (6) bekezdés szerint 5 nap.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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2018.09.17
2018.09.17

2018.09.22

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
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