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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
1

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Postai cím: Fő út 61.
Város: Tarcal

Postai irányítószám: 3915

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés – a Tarcali polgármesteri hivatal épületei
tetőszerkezetének felújítási, építőipari kivitelezési munkái

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Polgármesteri hivatal héjazat csere és klimatizálás (3915 Tarcal, Fő út 61. hrsz.: 848):
2
héjazatcsere 548,7 m
klímaberendezés 11 db.
Polgármesteri hivatal irodaépület magastető ráépítése (3915 Tarcal, Fő út 63. hrsz.: 847):
2
tetőszerkezet építés 266,7 m
klímaberendezés 5 db.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és árazatlan költségvetés
tartalmazza.

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: a Kbt. 115. § (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli,
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

2

1

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
1

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
2
Hatóság tájékoztatásának napja: (2016/05/13)
2

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése : A rendelkezésére álló
fedezet összege az ajánlattételi felhívás V. pontjában ismertetésre került.

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen

 nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzésieljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2

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

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
„Szivárvány-Ép” Építőipari és Szolgáltató KFT.
3900 Szerencs, Huszárvár u. 26.
Nettó ajánlati ár (HUF)

35.075.988,-

Jótállási idő (garancia) a kötelezően előírt 24
hónapot meghaladóan (hónap)

36

A megadott max. 120 napnál korábbi
teljesítési határidő (nap)

0

A Kbt. 115. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem írt elő alkalmassági követelményeket.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a
súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Értékelési részszempont

1. Nettó ajánlati ár (HUF)
(arányosítás: előny a kisebb)

SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT
(3900 Szerencs, Huszárvár u 26.)
Ajánlattevő
megajánlása

35.075.988,-

Pontszám

100

Súlyszám

50

Összesen

5000

2. Jótállási idő (garancia) a kötelezően előírt 24
hónapot meghaladóan (hónap)
(abszolút értékelési módszer: + 0-11 hónap: 1 pont;
+ 12-23 hónap: 30 pont; + 24-35 hónap: 60 pont; +
36 vagy több hónap: 100 pont)

36

100

30

3000

3. A megadott max. 120 napnál korábbi teljesítési
határidő (nap)
(abszolút értékelési módszer: - 0-14 nap: 1 pont; 15-29 nap: 25 pont; - 30-44 nap: 50 pont; -45-59
nap: 75 pont; - 60 vagy több nap: 100 pont)

0

1

20

20

Összesen:

8020

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
2

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
2
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
-

1. részszempont: relatív (fordított arányosítás).

-

2. és 3. részszempont: abszolút (a meghatározott értékekhez és/vagy intervallumokhoz rögzített pontszámok tartoznak.
Ezen részszempontok vonatkozásában kizárólag a meghatározott konkrét értékek valamelyike, vagy a meghatározott
intervallumokba tartozó egész szám ajánlható).

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SZIVÁRVÁNY-ÉP KFT (3900 Szerencs, Huszárvár u. 26.)
Nettó ajánlati ár (HUF): 35.075.988,Tárgyi eljárásban kizárólag a fent megnevezett ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
2
indokai:
2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  igenX nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
2
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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

2

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2016/06/10 / Lejárata: (2016/06/10)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/06/09)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/06/09)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2
2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2
2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
2

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

2

_________________________________________________________________________________________________________
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

