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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 303102322Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.janossomorja.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Jánossomorja Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Jánossomorja, orvosi rendelő felújítás kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000629582019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Jánossomorja Város Önkormányzata EKRSZ_
35614713

Jánossomorja HU221 9241

Szabadság Utca 39.

Péntek Tímea

pentekt@janossomorja.hu +36 306575463

Nagy Gabriella egyéni vállalkozó EKRSZ_
37258665

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Ujhelyi Imre Utca 21

Nagy Gabriella

gabriella23nagy@gmail.com
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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

„Jánossomorja, orvosi rendelő felújítás kivitelezési munkái” 9241 Jánossomorja, Dicsőfi Endre u. 2., Hrsz.: 1201/1 A kiviteli terv szerint
megvalósítandó feladatok: A nettó 352,81 m2 hasznos alapterületű, egyszintes egészségügyi létesítmény átalakítása és felújítása során
felújításra kerülnek: háziorvosi rendelők, közös váró, védőnői rendelő, gyermekorvosi rendelő, fizikóterápia, ügyelet és kiszolgáló 
helyiségek. Új aljzat és burkolatok készülnek, valamint akadálymentes mosdó is létesül. A helyiségek berendezését részben beépített 
bútorok alkotják, a bútorzat kivitelezése és elhelyezése látványtervek, az alaprajz és a konszignáció alapján történik. Főbb 
mennyiségek: (A mennyiségeket teljes körűen az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák) Építészet: Kerámia lapburkolat 370 m2
Kerámia lapburkolat csúszásmentes 19 m2 Csempeburkolat: 188 m2 1 db műanyag ablak 1 db műanyag bejárati ajtó 18 db beltéri ajtó
acél tokkal, papírbetétes ajtólappal 9 db fokozott hanggátlási követelményű beltéri ajtó, acél tokkal, lyukfúrásos ajtólappal 1 db 
tolóajtó HPL fóliás tömör ajtószárnnyal 113 m2 táblás gipszkarton állmennyezet 223 m2 látszóbordás függesztett gipszkarton 
állmennyezet 788,6 m2 oldalfal glettelés és festés 113 m2 állmennyezet glettelés és festés Épületgépészet: megvalósul a vízvezetékek 
teljes cseréje. A központi fűtés nem változik, de a 24 db radiátor a festés miatt leszerelésre és felszerelésre kerülnek. A központi 
melegvíz ellátást a meglévő kazán alá felszerelésre kerülő 1 db 120 l-es indirekt fűtésű HMV tároló biztosítja. Beépítésre kerül 1 db 
zárt tágulási tartály is. A melegvíz vezetékek mellé cirkulációs vezetékek is kiépülnek új cirkulációs szivattyúkkal. A szabályozó 
rendszer követő vezérlés. A mosdók és a mosogatók bekötésre kerülnek a szennyvízcsatorna hálózatba. A belső terű helyiségekbe 8 db
ventilátor kerül felszerelésre. Villamos munkák: Az elektromos hálózat teljesen felújításra kerül. A szerelvények és a lámpatestek 
cseréje is megvalósul. A LED paneles lámpatestek az állmennyezetbe süllyesztve kerülnek felszerelésre. 2 db új elosztószekrény kerül 
felszerelésre külön kábeltálcákkal az erősáramú és az informatikai kábeleknek. Az épületvilágítás üzemi és biztonsági világítás létesül 
biztonsági kapcsolóval és rendelő kijárati jelzővel. A részletes műszaki tartalmat a Kiviteli terv és az árazatlan költségvetési kiírások 
együtt határozzák meg. A Közbeszerzési dokumentációban konkrét anyag vagy gyártmány megnevezésére a műszaki tartalom és az 
elvárt minőség egyértelmű meghatározása céljából került sor. A Közbeszerzési dokumentációban hivatkozott, meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű anyagot, eljárást, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki ajánlást vagy műszaki előírást „vagy azzal 
egyenértékű”-ként kell értelmezni. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) és (5) bekezdése)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Jánossomorja, orvosi rendelő felújítás kivitelezés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.janossomorja.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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A legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatásra adott ajánlatot. Többlet vállalást nem tett a jótállás időtartamára és 
a késedelmi kötbérre vonatkozóan.

Szöveges értékelés:

700Óvár Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 77.777.496 Ft 2. Többlet jótállás vállalás mértéke a min. kötelező 24 hónap 
felett (hónap): 0 hónap 3. Többlet kötbér vállalás mértéke a minimálisan kötelező 50.000 Ft/nap felett (Ft/nap): 0 Ft/nap Jelen 
eljárásban alkalmassági követelmény nem került előírásra. Az ajánlat megfelel a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentációban előírt feltételeknek, ezért az ajánlat érvényes.

10355954208Óvár Építőipari Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr Utca 14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 6. (adószám: 11124742-2-08) Érvénytelenség indoka: Az 
ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtotta be, ezért elkésett ajánlatnak minősül, az ajánlat érvénytelen.

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók

ÓVÁR Építőipari Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14., A. ép. (adószám:10355954-2-08) 1. Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó
összege): 77.777.496 Ft 2. Többlet jótállás vállalás mértéke a min. kötelező 24 hónap felett (hónap): 0 hónap 3. Többlet kötbér vállalás 
mértéke a minimálisan kötelező 50.000 Ft/nap felett (Ft/nap): 0 Ft/nap Jelen eljárásban alkalmassági követelmény nem került előírásra
. Az ajánlat megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban előírt feltételeknek, ezért az ajánlat érvényes.

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i):

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

J/2127-19/2019A 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:

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

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

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 77.777.496 Ft A legkedvezőbb ajánlat, mivel a legmagasabb értékelési 
pontszámot (700 pont) érte el.

10355954208Óvár Építőipari Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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 Ajánlatkérő az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legalacsonyabb ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi 
ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, a fordított arányosítás módszere szerint. Az
értékelés alapját a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár képezi. Az ajánlati ár értékelési pontszámát az alábbi képlet alapján 
számolja az ajánlatkérő: Pv = (A Legjobb / A Vizsgált ) x (Max P - Min. P) + Min. P A 2. és 3. részszempont értékelése: a legkedvezőbb 
ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszám, de legalább a minimális pontszám jár, az 
egyenes arányosítás módszere szerint. Az értékelés alapját a Felolvasólapon megadott, érvényességi küszöb feletti többlet vállalás 
mértéke képezi. A 2. és 3. rész-szempontok esetében az alsó és felső ponthatárok között az értékelési pontszámot az alábbi képlet 
alapján számolja az ajánlatkérő: Pv = ( A vizsgált / A Legjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 2. rész-szemponthoz: Többlet jótállás vállalás 
mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 0 hónap többlet jótállási idő 
vállalását olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, többlet vállalás hiányában az értékelési 
ponthatár alsó határával azonos számú pontot (0 pont) adja, illetőleg az értékelés során ezt a minimális értéket veszi figyelembe. Az 
ajánlatkérő által a szerződés -tervezetben kötelezően előírt minimumot (24 hónap jótállás) el nem érő megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 36 hónap többlet jótállási idő vállalását olyan 
legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 
azonos számú pontot (10 pont) adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. 3. rész-szemponthoz: Többlet
kötbér vállalás mértéke a minimálisan kötelező 50.000 Ft/nap felett. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 0 Ft/nap többlet 
kötbér vállalását olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, többlet vállalás hiányában az 
értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot (0 pont) adja, illetőleg az értékelés során ezt a minimális értéket veszi 
figyelembe. Az ajánlatkérő által a szerződés -tervezetben kötelezően előírt minimumot (50.000 Ft/nap) el nem érő megajánlás az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 50.000 Ft/nap többlet kötbér vállalását 
olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával 
azonos számú pontot (10 pont) adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe. Pontok összesítése: Az egyes
részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra kerülnek, Az Ajánlatkérő a rész-szempontok szerinti 
pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti, majd összesítésre kerülnek. Az Ajánlatkérő az összesített pontszámokat – 
törtek esetén –egész számra kerekíti az általános kerekítési szabályok szerint. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az 
összpontszáma a legnagyobb. Jelmagyarázat: Pv = a vizsgált ajánlat értékelési pontszáma Min. P = legalacsonyabb értékelési 
pontszám = 0 pont Max. P = legmagasabb értékelési pontszám = 10 pont A Legjobb = legjobb ajánlat tartalmi eleme A Vizsgált = 
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:

épületgépészet, épületvillamosság, burkolás, festés, szárazépítés, bontás, kőműves munkák, nyílászárók elhelyezése, bútorozás

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.06.03 18:38:07 NagyGabriella

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A szerződésben az ellenszolgáltatás nettó összegéhez 3 %-os mértékű tartalékkeret kapcsolódik.

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:

Jelen eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig csak 1 (egy) ajánlatot nyújtottak be, ezért a szerződés a szerződéskötési moratórium 
5 napos határidejének lejárata előtt is megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.09Lejárata:2019.06.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtotta be, ezért elkésett ajánlatnak minősül, az ajánlat érvénytelen.

11124742208Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar Utca 6

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2019.06.04

2019.06.04
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