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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001118182018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

KŐSZEGPATY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Közösségi ház befejezése

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:

KŐSZEGPATY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
56519677

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kőszegpaty

NUTS-kód:

HU222

Egyéb cím adatok:

Kossuth Utca 39

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Vaskó

lkorjegy@t-online.hu

Telefon:

9739

Ország:

Magyarország

János
+36 209155861

Fax:

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

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Horváth Tibor

EKRSZ_
63914663

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szombathely

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

horvath.tibor@vasberzrt.hu

Internetcím(ek)

EKR001118182018

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Kálvária Utca 17

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

Horváth
Telefon:

Tibor
+36 309466097

Fax:

Magyarország

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

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Közösségi ház befejezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Meglévő közösségi ház korszerűsítése külső hőszigeteléssel, födém hőszigeteléssel, termosztatikus szabályzók elhelyezésével, valamint
meglévő közösségi épületben 31 m2 alapterületű részben felújítás, AKM vizeshelyiség kialakítása, nyílászárók cseréje és belső
átalakítás. 133,7 m2 alapterületen új közösségi épületrész építése. Fűtés korszerűsítése, megújuló energia hasznosítás, faelgázosító
kazánnal, napelemes rendszerrel, fűtőpatronos melegvíztárolóval. Udvari részen 1 db AKM parkoló kialakítása, 3 db felszíni
parkolóhely kialakítása. A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírás) tartalmazza. Ha a
közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra,
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és
közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és
minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében,
rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem
került feltüntetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész
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:
2018.12.19
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
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

TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft, 9700 Szombathely, Pohl-tó Utca 3

10713772218

A TEMPÓ-ÉP KFft. ajánlata - figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a KD-ban előírtaknak - érvényes. Ajánlat:Összes nettó ajánlati ár: 25 242 344,-Ft Kiterjesztett jótállási időtartam
hónapokban megadva (hónap) (minimum 0 hónap - maximum 12 hónap): 0 Érintett településrészen az esetleges szállítási
szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása: igen

PERINT-FA ASZTALOSIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, 9700 Szombathely,
Külső-pozsonyi Út 8

21784457218

A PERINT-FA KFT ajánlata-figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a KD-ban előírtaknak- érvényes. Ajánlat:Összes nettó ajánlati ár: 22 834 960,-Ft Kiterjesztett jótállási időtartam
hónapokban megadva (hónap) (minimum 0 hónap - maximum 12 hónap): 2 Érintett településrészen az esetleges szállítási
szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása: igen Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát
csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez: igen Vállalja, hogy éjszaka
nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

80568
TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft

783.5

Szöveges értékelés:

80408
PERINT-FA ASZTALOSIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
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1000

Szöveges értékelés:

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

10

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:
Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése: - az 1. részszempont
esetén fordított arányosítással - a 2. részszempont esetén egyenes arányosítással - a 3. részszempont tekintetében az ajánlatokat az
abszolút pontozási módszerrel határozza meg ajánlatkérő, ahol az „igen” választ 10 ponttal értékeli, míg a „nem” válasz 0 pontot kap.
1. értékelési részszempont: Összes nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70 Az alkalmazott fordított arányosítás képlete: Pontszám = (
Ajánlatlegkedvezőbb / Ajánlatvizsgált) x (Pontszámmaximális – Pontszámminimális) + Pontszámminimális A legalacsonyabb értéket
megajánló ajánlat kapja a 10 pontot – mint az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat – a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz
viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor minden ajánlat 10
pontot kap. 2. értékelési részszempont: Kiterjesztett jótállási időtartam hónapokban megadva (hónap) (minimum 0 hónap - maximum
12 hónap), súlyszám: 15 A pontszám számítása során alkalmazandó egyenes arányosítás képlete: Pontszám = vizsgált ajánlati elem /
legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható pontszám – a minimális adható pontszám) + a minimális adható pontszám.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb – azaz a legkedvezőtlenebb megajánlható értékhez képest hónapokban meghatározva a leghosszabb
kiterjesztett jótállási időtartam vállalását – ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja. Amennyiben ajánlattevő a 2. szempontnál nem ajánl meg kiterjesztett jótállási
időtartamot (ajánlata 0 hónap), ajánlattevő ajánlata emiatt nem lesz érvénytelen, erre a szempontra 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt.
77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad: 3. értékelési részszempont: Minőségi rész-szempontok, súlyszám: 15 Az ajánlatkérő értékelni
kívánja a munkák megvalósítása során az egyes környezetvédelemmel kapcsolatos vállalásokat. A vállalást az ajánlattevőknek minden
részszempont esetében igen/nem válasszal kell megadniuk. Az ajánlatkérő az „igen” választ 10 ponttal értékeli, míg a „nem” választ „0
” ponttal. 3.1.Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának
biztosítása / Súlyszám: 5 (igen/nem) 3.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill.
szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez / Súlyszám: 5 (igen/nem) 3.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a
munkaterületre 22:00-06:00 óra között / Súlyszám: 5 (igen/nem) Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi
elemeire adandó pontszámot a megadott módszerrel határozza meg (értékelési pontszám). A számítások során a kapott eredményt az
ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti. Ezt követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PERINT-FA ASZTALOSIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG, 9700 Szombathely, Külső-pozsonyi 21784457218
Út 8
Az ellenszolgáltatás összege: összes nettó ajánlati ár: 22 834 960,-Ft. Ajánlata kiválasztásának indokai:PERINT-FA KFT.
ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette és ajánlata - tekintettel arra, hogy ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a KD-ban előírtaknak - érvényes
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Villanyszerelő, gépész.
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:
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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:

2019.01.03

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:

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:
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2019.01.02
2019.01.02

2019.01.07

