ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000206442019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Bölcsőde építés kivitelezés

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:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

EKRSZ_
58724013

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Alsónémedi

Postai irányítószám:

2351

Ország:

Magyarország

Fő Út 58

Egyéb cím adatok:

Brabanti

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU120

NUTS-kód:

brabanti@alsonemedi.hu

Telefon:

József
+36 704244128

Fax:

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

www.alsonemedi.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.alsonemedi.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Nemzeti azonosítószám
Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
54599361

Postai cím:
Város:

Szentendre

NUTS-kód:

HU120

Egyéb cím adatok:

Széchenyi Tér 35. I. em. 6.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

perfectuskft@gmail.com

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

Dóka
Telefon:

2000

Ország:

Magyarország

Zsolt
+36 302010302

Fax:

+36 26303678

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.alsonemedi.hu
www.alsonemedi.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Bölcsőde építés kivitelezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Bölcsőde építés kivitelezés a 2351 Alsónémedi, Kossuth Lajos u. 60/A. szám alatti ingatlanon (hrsz: 1848/2) Épületnagyságok: Bölcsőde
bruttó alapterülete: 505,79 m2 Földszinti hasznos alapterület: 417 m2 Pinceszinti hasznos alapterület: 22,89 m2 Összes hasznos
alapterület: 439,89 m2 További részletek a dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:
2019.02.28
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Igen

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

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

2

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

EU-ÉPÍTŐ KFT., 2750 Nagykőrös, Szabadság tér. 10

13426868213

Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 221 393 982 Ft Felhívás III.1.3. M/2.
pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata
naptári hónapokban 24 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári
hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül 36

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

EU-ÉPÍTŐ KFT.

10000

Szöveges értékelés:

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

100

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 ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb. A szakember többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata
és a többlet jótállás értékelési szempontok esetében a magasabb érték a kedvezőbb azzal, hogy ezen értékelési szempontok esetében a
24 hónapot meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre. 3. Az alkalmazandó pontkiosztási képlet: Ár értékelési szempont:
Pvizsgált =(Alegjobb/Avizsgált) * 100. A szakember többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata és a többlet jótállás értékelési
szempontok: Pvizsgált = (Avizsgált/Alegjobb) *100.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
EU-ÉPÍTŐ KFT., 2750 Nagykőrös, Szabadság tér. 10

13426868213

Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 221 393 982 Ft Vállalkozási díj tartalékkerettel nettó 232 463 681 Ft Felhívás III.1.3.
M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői
tapasztalata naptári hónapokban 24 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől
számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül 36 Az adott ajánlat a gazdaságilag
legelőnyösebb érvényes ajánlat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
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igénybe venni:
felelős műszaki vezetés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
MCS 93 Kft, (1026 Budapest, Pázsit utca 9. 1. em. 1.) Adószám: 23542578-2-41 felelős műszaki vezetés
V.2.10) 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:
MCS 93 Kft, (1026 Budapest, Pázsit utca 9. 1. em. 1.) Adószám: 23542578-2-41 felelős műszaki vezetés az eljárást megindító
felhívás III.1.3) M/2 pont szerint.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) 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:

2019.03.28

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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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2019.03.27
2019.03.28

2019.04.02

Az ajánlattételi felhívás V.2) 16. pont és a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően, az
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlat tekintetében végezte el a bírálatot és küldött hiánypótlási felhívást. Az értékelést követően
a bírálatban részt nem vett ajánlat: Bamax Work Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 1188 Budapest Szigeti Kálmán Utca 69
Adószám: 23043220-2-43. Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 229 089 189 Ft Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott
szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata naptári hónapokban 192
Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a
minimálisan kötelező 36 hónapon felül 0

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó
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