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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tálaló konyha korszerűsítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő
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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:

2019.01.29

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 projekt keretében megvalósul az Egerszalók Község Önkormányzatának tulajdonában lévő óvoda és tálaló konyha épületének 
részleges korszerűsítése, akadálymentesítése. Megvalósítás helye: 3394 Egerszalók, Kossuth út 69. (4 hrsz.) - Hasznos alapterület: 
213,75 m2 - kültéri nyílászáró csere: 1 db - beltéri nyílászáró csere: 1 db - burkolási munkák: padlóburkolat 72.21 m2, falburkolat 98,8
m2 - festés, mázolás: 178,16 m2 - parkoló kialakítása: 3 db Elvégzendő munkák: A földszinten a meglévő wc és zuhanyozó helyiség 
felhasználásával és részben az öltöző terhére ki lesz alakítva egy akadálymentes wc helyiség. A szárazáru raktár a továbbiakban 
általános raktárként, a húselőkészítő irodaként funkcionál tovább. Az udvaron a bejárat mellett tervezett parkolók közöl a legközelebbi
akadálymentes kialakítású a bejárattal szintben összekötve, amely segítségével az épület akadálymentes megközelítése biztosítva lesz. 
A bejáratok előtt szabályos méretű közlekedő járda „rámpa" készül. A helyiségek csempe és padló burkolatai oldalfalaik és 
mennyezetük festése és a szaniterek cseréje megtörténik. A belső nyílászárók felújítása, festése és egy tálaló ablak cseréje biztosítja a 
felújítás teljességét. A bejáratok előtti aszfalt burkolat a magassági vonalvezetés korrekcióját követően cserélve lesznek betonelemes 
térburkolatra. Az épületgépészeti munkálatok során megtörténik az érintett épületrész teljes szennyvíz alapvezetékének cseréje. 
Elhelyezésre kerül 5 rétegű alu betétes műanyag cső felhasználásával falhoronyba a hideg és melegvíz hálózat. A fűtési hálózat 
korszerűsítése során a korábban beépített kondenzációs gázkazán után a fűtési kör korszerű anyagfelhasználással radiátoros 
hőleadókkal kerül felújításra.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Szöveges értékelés:

1000Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb közbeszerzési dokumentációban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Nettó vállalkozási díj (HUF) 16.898.594,- Ft Környezetvédelmi vállalás a teljesítés 
során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A 
szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-
ban (igen/nem); Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 
tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, 
hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a 
teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem) Igen

13189170210"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő, Burkoló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger, Sas 
Út 94

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb közbeszerzési dokumentációban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Nettó vállalkozási díj (HUF) 14.834.214,- Ft Környezetvédelmi vállalás a teljesítés 
során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A 
szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-
ban (igen/nem); Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 
tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, 
hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a 
teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem) Igen

13638007210Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3373 Besenyőtelek,
Erdélyi U. 10.

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb közbeszerzési dokumentációban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Nettó vállalkozási díj (HUF) 13.350.930,- Ft Környezetvédelmi vállalás a teljesítés 
során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A 
szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-
ban (igen/nem); Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok 
tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, 
hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) Igen Környezetvédelmi vállalás a 
teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem) Igen

22795821210Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3394 Egerszalók, Szőlő u. 11.

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

3A 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

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
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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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb közbeszerzési dokumentációban valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb ajánlatot. 13.350.930,- Ft

22795821210Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3394 Egerszalók, Szőlő u. 11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított 
arányosítás; - a 2., 3., 4., 5. és 6. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet B.1. pontja szerinti
pontozás;

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:

Szöveges értékelés:

863"HÉSZ-SZAKIPARI" Festő, Burkoló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

870Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Épületgépészet, Elektromos szerelés

még nem ismert
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.03.04 15:58:18 dr.fejer.bernat

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.09Lejárata:2019.03.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.03.04

2019.03.04




