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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Mosonszentmiklósi bölcsőde építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mosonszentmiklos.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Mosonszentmiklós Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Mosonszentmiklósi bölcsőde építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000776532020
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Tervezői költségbecslés.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.08.06

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mosonszentmiklóson bölcsőde kialakítása a mellékelt tervdokumentáció szerint. 
Az épület jellemző adatai: 
Meglévő konyha-étkező épület beépített (bruttó) alapterülete: 325,96 m2 
Tervezett Bölcsőde bruttó alapterülete: 316,16 m2 
Telek összes beépített bruttó alapterülete: 642,12 m2 
Tervezett Bölcsőde földszinti padlóvonal: ±0,00 m 
Tervezett Bölcsőde padlástér padlóvonala: +3,52 m 
Tervezett Bölcsőde gerincmagasság: +5,73 m, +6,08 m, +7,52 
Tervezett Bölcsőde párkány magasság: +2,98 m 
Tetőfedés tervezett anyaga: Terran Rundo ívesvágású beton cserép 
Épület körül járdaszint: -0,32 m 
Épületmagasság: 3,64 m 
Tervezett Bölcsőde nettó alapterület: 272,26 m2

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nemzeti; Kbt 115. §

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen



EKR000776532020

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az 1. részszempont esetében: 
 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított 
arányosítás: 
 
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2-3. részszempont esetében: 
A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: 
 
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

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:

100

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

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 
- Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; 
- Ajánlattevő hiánypótlási/ felvilágosítás adási/ indokolás adási kötelezettségének megfelelő határidőben és 
megfelelő tartalommal eleget tett; 
- A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlatot. 
- Az ajánlat a rendelkezésre álló fedzeten belül van.

Szöveges értékelés:

1000TESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 
127 348 869 
Felelős építész szakági műszaki vezetőként bevont szakember felelős műszaki vezetői szakmai 
többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-48 hónap időtartam között): 
48 
Felelős villamos szakági műszaki vezetőként bevont szakember felelős műszaki vezetői szakmai 
többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-48 hónap időtartam között): 
48 
Jótállás vállalt időtartama az előírt jótálláson felül (egész hónapok száma, a kötelezően előírt 
minimum 36 hónap időtartamon felül, de maximum +36 hónap vállalható): 
0 

13932318208TESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9155 Lébény, 
Akácfa Utca 45.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.14Lejárata:2020.10.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Nyilatkozati elv alkalmazása.

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

Ajánlatát visszavonta, így a Kbt 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

13539654208Jáger és Társa Építőipari, Szolgáltató Kft., Magyarország 9176 Mecsér, Jókai Utca 10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Lang Miklós EV - MV-ÉV, NEFKA Bt - MV-ÉG, Jankus Imre EV - MV-É

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 
127 348 869 
Felelős építész szakági műszaki vezetőként bevont szakember felelős műszaki vezetői szakmai 
többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-48 hónap időtartam között): 
48 
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 
- Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének; 
- Ajánlattevő hiánypótlási/ felvilágosítás adási/ indokolás adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 
tartalommal eleget tett; 
- A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb árérték arányt megjelenítő ajánlatot. 
- Az ajánlat a rendelkezésre álló fedzeten belül van. 
Az ajálnattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. 
Felelős villamos szakági műszaki vezetőként bevont szakember felelős műszaki vezetői szakmai 
többlettapasztalata (egész hónapok száma, 0-48 hónap időtartam között): 
48 
Jótállás vállalt időtartama az előírt jótálláson felül (egész hónapok száma, a kötelezően előírt 
minimum 36 hónap időtartamon felül, de maximum +36 hónap vállalható): 
0 

13932318208TESZ-VESZ BAU 007. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9155 Lébény, Akácfa 
Utca 45.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.10.03

2020.10.03
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