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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Rábacsécsény iskola energetikai korszerűsítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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:

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:

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

2018.11.15

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

A Rábacsécsény területén található iskolaépület felújítása a beszerzés tárgya. Az épület fő funkciója a felújítás során nem változik. A 
felújítás során a külső korszerűtlen nyílászárók, korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetűekre cserélendők. A felújítás 
során a régi padozat részlegesen bontásra kerül, itt új padlószerkezet készül a tervek szerint új szigetelésekkel és burkolatokkal. A 
felújítás során a régi, nem megfelelő belső ajtót új akadálymentesre cseréljük, valamint a homlokzatok hőszigetelése is megoldásra 
kerül. A homlokzatképzés hőszigetelő rendszerrel és dörzsölt színvakolattal készül. Az épület zárófödémére kőzetgyapot hőszigetelés 
kerül, a belső festésére és részleges burkolat felújítására is sor kerül. A főbejárathoz új, egykarú 5 % lejtésű rámpa készül pihenővel. 
Az épület előtti közterületen akadálymentes parkoló kialakításra került, a közbeszerzési dokumentációban mellékelt helyszínrajz 
szerint. Az épület és környezete jól megközelíthető, körbejárható. Az épületegyüttesen homlokzati és szerkezeti változás nem történik, 
a jelen tervezett kivitelezési munkák hatósági engedély nélkül végezhetőek. További információk a felhívás II.2.4. pontjában és a 
Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki dokumentumokban találhatóak.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi 
értékelési szemponttal 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: - a vállalt 
jótállás mértéke esetében: 60 hónap, - a garanciális és jótállási időszak alatt a javítások megkezdésének vállalt határideje esetében: 1 
munkanap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban 
meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 
Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata 
érvénytelennek minősül. - a vállalt jótállás mértéke esetében: 12 hónap, - a garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje esetében: 10 munkanap. Az egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont valamint a 
garanciális és jótállási időszak alatt a javítások megkezdésének vállalt határideje (munkanap) szempont esetében Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § 
(1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja 

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:

51

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

63692

Szöveges értékelés:

500KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG

66055

Szöveges értékelés:

421.5Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 33.874.777.- HUF A vállalt jótállás mértéke: 18 hónap A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje (munkanap): 7 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

13236382208KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 9323 
Jobaháza, Vasút Utca 9.

Nettó ajánlati ár: 39.457.446.- HUF A vállalt jótállás mértéke: 12 hónap A garanciális és jótállási időszak alatt a javítások 
megkezdésének vállalt határideje (munkanap): 10 Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes.

11121426208Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.12.17Lejárata:2018.12.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. Az ajánlat összpontszáma: 500. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 33.874.777.- HUF

13236382208KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 9323 Jobaháza, 
Vasút Utca 9.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az 
alábbi képlet szerint: P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a 
súlyszámmal. A vállalt jótállás mértéke szempont tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában 
közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a 
maximális 5 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: 
P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb szintet 
meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti 
pontszámot kettő tizedes jegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal.

2018.12.12
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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: 2018.12.12




