Vigh Edit

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez29
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nádasd Község Önkormányzata
Postai cím: Kossuth u. 101.
Város: Nádasd

Postai irányítószám: 9915

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon
(építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Hasznos alapterület (felmérés): 101,84 m2
Hasznos alapterület (új):
116,57 m2
Elvégzendő munkák:
- homlokzati nyílászárók cseréje (hőszigetelt, egyedi) 19 db
- homlokzat hőszigetelése 176,45 m2
- padlásfödém hőszigetelése 146,35 m2
- akadálymentes rámpa és WC kialakítása 1db
- mozgáskorlátozott parkoló kiépítése 1db
- megújuló energia - napelem beépítése 4 db
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/04/03.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1 db ] Rész száma: 2 [1 db ] Elnevezés: vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást 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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 3 db ]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
VASI OPUS Kft.
9700 Szombathely, Söptei út 75.
adószáma: 11947990-2-18
az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:
1. Ajánlati ár nettó: 34.905.435 Ft
2. Jótállás vállalt időtartama: 36 hónap
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés)
szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság
megszerzésétől számított szakmai tapasztalata: 48 hónap
alkalmasság indoklása: a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban
alkalmassági követelmények nem kerültek előírásra.
INTER ALP Kft.
1064 Budapest, Rózsa u. 80. 2. em. 1.
adószáma: 12897654-2-18
az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:
1. Ajánlati ár nettó: 33.956.029 Ft
2. Jótállás vállalt időtartama: 36 hónap
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés)
szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság
megszerzésétől számított szakmai tapasztalata: 48 hónap
alkalmasság indoklása: a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban
alkalmassági követelmények nem kerültek előírásra.
Nádasdi Horváth Építőipari Kft.
9915 Nádasd, Petőfi S. u. 75.
adószáma: 26222293-2-18
az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:
1. Ajánlati ár nettó: 29.533.021 Ft
2. Jótállás vállalt időtartama: 40 hónap
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés)
szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság
megszerzésétől számított szakmai tapasztalata: 48 hónap
alkalmasság indoklása: a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban
alkalmassági követelmények nem kerültek előírásra.

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.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
0-10 pont
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: 2
Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott
ponthatárok között értékeli, az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a
2. és 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 3. értékelési résszempont esetében
(A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki
vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a
jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48 hónapot) tekint az adott
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra

egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Nádasdi Horváth Építőipari Kft.
9915 Nádasd, Petőfi S. u. 75.
adószáma: 26222293-2-18
az ellenszolgáltatás összege nettó: 29.533.021 Ft
ajánlata kiválasztásának indoka: Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 Nem kerül megnevezésre
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezetés(ek), gépészeti és
villanyszerelési munkák, tetőfedési munkák
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
Pilhoffer Veronika egyéni vállalkozó (MV-É) 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119/M 2. em.9.
adószáma: 75382540-1-40

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Érvénytelen ajánlat nem volt
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2

