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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden 2

Ajánlatkérő
neve:

Segesd Község Önkormányzata

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Segesd

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

Péntek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_7087226
0

Nemzeti azonosítószám

Szabadság Tér 1.

Postai cím:
Város:

Segesd Község Önkormányzata

vargakata81@segesd.hu

Telefon:

7562

Ország:

László
+36 82598002

Magyarország
polgármester

Fax:

+36 82598001

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.segesd.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden 2
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2021.03.12 13:32:22

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A községben jelenleg egy mini bölcsőde található, viszont lakossági igény ennél nagyobb létszámra jelentkezik. Sok az újszülött, az ő
gondozásukat szolgálja a tervezett épület felújítás, átalakítás, így szüleik vissza tudnak térni a munka világába.
A település központjában, a Kossuth utcában található volt TSZ iroda ideális helyszíne lehet egy 14 fő befogadására alkalmas
bölcsődének. A telken található használaton kívüli, rossz állagú melléképület bontandó.
Kompakt épületben egy közel nulla energiaigényű bölcsőde valósul meg, mely korszerű szerkezetekből, megújuló energiát
hasznosítva, megfelel a komplex akadálymentesítés, valamint a bölcsőde pedagógia és technológia követelményeinek.
Segesd bölcsőde építése, főbb mennyiségek:
•
79,8m2 hasznos alapterületű melléképület bontása
•
bölcsőde tervezett hasznos területe beltér 134,95 m2 + 52,35m2 kültér
•
17,1 m3 síkalapozás
•
23 m3 beton aljzat készítés
•
62 m2 terasz tartószerkezet
•
135 m2 gipszkarton álmennyezet
•
111,8 m2 gipszkarton válaszfal
•
62 m 2 tetőcserép fedés
•
52 m2 polkarbonát lemez fedés készítése
•
116 m2 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
•
69 m2 Padlóburkolat készítése, beltérben
•
47 m2 WPC padló fektetése a rendszer tartozékaival
•
14 db fa beltéri nyílászáró
•
15 db műanyag kültéri nyílászáró
•
180 m2 talajnedvesség elleni és szigetelés
•
174 m2 fődém szigetelés (250mm)
•
158 m2 15 cm vtg. homlokzati fal hőszigetelés
•
15,6 m2 12 cm vtg. homlokzati fal hőszigetelés
•
64 ker.m2 Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése,
•
137,3 m2 tér- vagy járdaburkolat készítése
•
5 KW napelemes rendszer
•
1 db VAILLANT ecoTEC plus VU 306/5-5 (HINT II) "A" energia osztályú fali kondenzációs üzemű gázkészülék (vagy
egyenértékű)
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező,
annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés
tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

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:

Nemzeti Kbt. 115. § 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.11.26
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
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A becsült érték meghatározása a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján történt.
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft., Magyarország 7562 Segesd, Teleki Utca 13.

12950775214

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 67 175 724
Jótállás időtartama (12-48 hónap): 36
A felhívás III.1.3. M.2.a megjelölt szakember korlátozás nélküli építész felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultság megszerz.
szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 54
Szakember neve: Szakonyi Gábor
A felhívás III.1.3. M.2.b pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági FMV (MV-ÉV) jogosultság
megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 16
Szakember neve: Strublics Róbert
Ajánlattevő ajánlata megfelel a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
követelményeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Részszempontok
Súlyszám
Könnyű-Ép Kft.
1.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
70
67 175 724
2.
A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 48 hó)
10
36
3.
A felhívás III.1.3. M.2.a megjelölt szakember korlátozás nélküli építész felelős műszaki vezetői (MV-É)
jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó) 10
54
4.
A felhívás III.1.3. M.2.b pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági FMV (MVÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó)
10
16
Értékelési pontszám
Részszempontok
Súlyszám
Könnyű-Ép Kft.
1.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
70
10,00
2.
A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 48 hó)
10
10,00
3.
A felhívás III.1.3. M.2.a megjelölt szakember korlátozás nélküli építész felelős műszaki vezetői (MV-É)
jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó)
10
10,00
4.
A felhívás III.1.3. M.2.b pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági FMV (MVÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó)
10
10,00
Súlyozott pontszám
Részszempontok
Súlyszám
Könnyű-Ép Kft.
1.
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
70
700,00
2.
A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 48 hó)
10
100,00
3.
A felhívás III.1.3. M.2.a megjelölt szakember korlátozás nélküli építész felelős műszaki vezetői (MV-É)
jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó)
10
100,00
4.
A felhívás III.1.3. M.2.b pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági FMV (MVÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó)
10
100,00
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Összpontszám

1 000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetén az arányosítás, a 3.
értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számának
(2020. március 25.) a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató 1. sz.
melléklete szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KÖNNYŰ-ÉP Építőipari Kivitelező Kft., Magyarország 7562 Segesd, Teleki Utca 13.

12950775214

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 67 175 724
Jótállás időtartama (12-48 hónap): 36
A felhívás III.1.3. M.2.a megjelölt szakember korlátozás nélküli építész felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultság megszerz.
szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 54
Szakember neve: Szakonyi Gábor
A felhívás III.1.3. M.2.b pontjába megjelölt szakember korlátozás nélküli épületvillamossági FMV (MV-ÉV) jogosultság
megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 60 hó): 16
Szakember neve: Strublics Róbert
Ajánlattevő adta a legjobb ár-értékű ajánlatot, az értékelés során a legmagasabb pontszámot érte el, igazolásait az ajánlatával
és hiánypótlása során benyújtotta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
MV-ÉV villamos felelős műszaki vezető; MV-É építész felelős műszaki vezető
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Somogy Lift Kft. (7500 Nagyatád, Móricz Zsigmond Utca 5/a) 14617300-2-14; SGV Építész Kft. (7500 Nagyatád, Bocskai u. 8.)
262251482--14
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Somogy Lift Kft. (7500 Nagyatád, Móricz Zsigmond Utca 5/a) 14617300-2-14; Felhívás III.1.3.) pont M.2. b) pontja: MV-ÉV; SGV
Építész Kft. (7500 Nagyatád, Bocskai u. 8.) 262251482--14, Felhívás III.1.3.) pont M.2. a) pontja MV-É

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Murabau Építő és Szolgáltató Kft., Magyarország 1094 Budapest, Ferenc Tér 4. 2.a

23892158243

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabá-lyokban meghatározott feltételeknek.
Érvénytelenség indoklása:
Ajánlattevő nem tudta alátámasztani felolvasólapon megajánlott értékelési szempont szerinti vállalását G.G. szakember szakmai
tapasztalata vonatkozásában.
Ajánlattevő nem csatolt szakmai önéletrajzot a felolvasólapon megajánlott értékelési szempontra megajánlott K.A. szakember
szakmai tapasztalata vonatkozásában.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
ellentmondás található, és ajánlattevő nem tudta felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, így ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja.

EURO-CLEAN SYSTEM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Magyarország 7500
NAGYATÁD, SZARVAS UTCA 2540/3

14382503214

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Érvénytelenség indoklása:
Ajánlattevő nem tudta alátámasztani felolvasólapon megajánlott értékelési szempont szerinti vállalását J.D. szakember szakmai
tapasztalata vonatkozásában.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
ellentmondás található, és ajánlattevő nem tudta felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum
hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, így ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.03.12

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.03.12
2021.03.12

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
Az érvénytelen ajánlattevők megjelölése, az érvénytelenség indoklása.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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2021.03.12
2021.03.12

2021.03.17

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2021.03.12 09:00:55

ivandr07

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
módosítása, javítása

2021.03.12 13:26:14

ivandr07

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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