ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000905132019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Bölcsőde kialakítása Alsóvadászon

Ajánlatkérő
neve:

Alsóvadász 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:

Alsóvadász

HU311

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Szemán

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
37398075

Nemzeti azonosítószám

Fő Utca 63.

Postai cím:
Város:

Alsóvadász Község Önkormányzata

alsovadasz.jegyzo@gmail.com

Telefon:

3811

Ország:

Magyarország

János
+36 46596400

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
30101830

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.

Postai cím:

Bajcsy-Zs. Utca 17.

Város:

Miskolc

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kroda.kft@chello.hu

HU311

Postai irányítószám:

Skoda
Telefon:

3527

Ország:

Magyarország

Zoltán
+36 46506032

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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2019.08.07 13:21:06

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Bölcsőde kialakítása Alsóvadászon

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A telken 4 csoportos bölcsőde készül, 48 gyermek részére. A tervezendő bölcsőde melegítőkonyhás kialakítású, főzőkonyha az
óvodában biztosított. • A tervezett épület bruttó alapterülete: 629,63 m2 • A telek területe: 2514 m2 • Telek beépítési százaléka:
25,04 % • Egyéb burkolt felület: 362 m2 • Zöldfelületi mutató: (2514-629,63-362)/2514*100 = 60,56 % • Az épület elő-, oldal-,és
hátsókert méretei: előkert: 3,00 m oldalkert: déli oldalon: 4,68 m, északi oldalon: 0,00 és 0,04 m hátsókert: 76,16 m • Az épület
épületmagassága: 3,91 m • Az épület építménymagassága: 3,81 m • Építmények egymástól való távolsága: 307 hrsz-ú épülettől: 4,49
m 305 hrsz-ú épülettől: 8,87 m Az épület, földszintes, magastetős kialakítású, részleges tetőtérbeépítéssel. A bölcsőde 2
nevelési-gondozási egységből áll, 2-2 csoportszobával További helyiségek: szociális, igazgatási helyiségek, melegítő konyha,
gondozónői szociális blokk, iroda, gépészeti helyiség, raktárak, mosókonyha, játszóudvar. Akadálymentes parkoló kialakítása,
akadálymentes WC, babakocsi tároló, fürösztő helyiség, öltöző, terasz. Munkarészek: alapozás, falazatok, födém, tetőszerkezet,
tetőfedés, hőszigetelések, vízszigetelés, homlokzatképzés, burkolatok, nyílászárók, ereszcsatorna, előtető, árnyékoló szerkezet,
komplex akadálymentesítés, víz- szennyvízelvezetés, épületgépészet, épületvillamosság, napelemes rendszer beépítése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. 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:
2019.07.10
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
1
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A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

13301655242

Az ajánlata megfelel a felhívás, a közbeszerzési dokumentáció és jogszabályi feltételeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
alkalmas a teljesítésre. Ajánlati ár (nettó Ft): 172 437 603 Jótállás időtartama (a törvényes jótállási időtartamon felül) (hónap) : 0
A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő irányító szakember szakmai gyakorlata (hónap): 115

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8000

Szöveges értékelés:

Az ajánlata megfelel a felhívás, a közbeszerzési dokumentáció és jogszabályi feltételeknek, nem áll a kizáró
okok hatálya alatt, alkalmas a teljesítésre és az értékelést szempontrendszer alapján a legmagasabb
pontszámot érte el

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 egyes részszempontok esetében az ajánlatkérő az ajánlatokat a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21
.) útmutatója alapján az alábbiak szerint értékeli Az 1. részszempont esetében az ajánlás 1. sz. melléket A.1.ba) alpontjában
meghatározott fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlati árat , míg a 2.,3. részszempont esetében az ajánlás 1. sz. melléklet
A.1. bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás szabályainak figyelembe vételével
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:
Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Szugló Utca 82.

13301655242

Az ajánlata megfelel a felhívás, a közbeszerzési dokumentáció és jogszabályi feltételeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
alkalmas a teljesítésre és az értékelést szempontrendszer alapján a legmagasabb pontszámot érte el, a 172 437 603 Ft
ellenértékkel a legkedvezőbb ajánlatot tette az ajánlatkérő részére.
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:

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

EKR000905132019

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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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
2019.08.08

Kezdete:

Lejárata:

2019.08.12

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.07

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.08.07

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:
Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján járt el, ezért a további ajánlattevők érvényesség/érvénytelenségére megállapításokat
nem tett. További ajánlattevő: Paul és Társa Kft. 3860 Encs Emődi Dániel 28

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
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