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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.bugyi.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Bugyi Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

76A 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

Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel és a hozzátartozó 
parkolóval, kerttel és udvarral. épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy 
raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 A korábban már lefolytatott egy eredményes 
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az építési munkák 23 %-os készültségi fokánál levonult. A 23%-os igazolt teljesítés 
során a műszaki dokumentáció alapján alábbi építési munkák már elkészültek: • geodéziai kitűzések • sávalap • aljzat betonozás • 
vasbeton tartó pillérek és falak • vasbeton födém szerkezet • vasbeton koszorú • vizes és elektromos áttörések, lefolyó csövek 
elhelyezése • válaszfalak építése ( 20 % ) • Talajnedvesség elleni szigetelés A műszaki dokumentáció költségvetési kiírása már az 
alábbi fennmaradó kivitelezési munkákat tartalmazza: • A tervdokumentáció szerint a bölcsőde épület tervezett 495,41 m2 nettó 
hasznos alapterület épület a teljesített munkákon kívüli építészeti, teljes elektromos, gépészeti, gyengeáramú kivitelezését, és teljes 
konyhatechnológia beszerzését. • A kivitelezéshez tartozik továbbá az alábbi külső munkák kivitelezése: - Kert és játszótér terület(
kertterv szerint): 1955 m2 - Gazdasági udvar: 280 m2 - Külső parkoló: 112 m2 A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes 
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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23297106202ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7811 Csarnóta, Fő Utca 49-2

Minősítésük indoka: A Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján ajánlatkérő elvégezte az ajánlatok értékelését, 
amely alapján nem KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tekinthető az értékelési sorrendben legkedvezőbb 
ajánlattevőnek, ezért a továbbiakban ajánlattevő ajánlatának részletes bírálatára nem került sor.

13045726213KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2360
Gyál, Toldi Miklós Utca 45

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (
megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított 
arányosítás elvét alkalmazza a „Nettó ajánlati ár” részszempont esetében. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat: P = Alegjobb X (Pmax-Pmin) + Pmin 
Avizsgált Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a 
pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi 
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű 
megajánlás a jó” elvét alkalmazza: a „Hátrányos helyzetű személy alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)”, a „felhívás III.1.3. M.II
. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 9 hónapon felül (
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)” és a „Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap felett (
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)”részszempontok esetében. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján kerül pontozásra: Pvizsgált = Plegjobb *
Avizsgált Alegjobb Ahol: Pvizsgált: a vizsgált megajánláshoz tartozó vizsgált pontszám Plegjobb: az adható legmagasabb pontszám 
Alegjobb: a legjobb megajánlás Avizsgált: az aktuálisan vizsgált megajánlás Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján határozza 
meg a „Hátrányos helyzetű személy alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)”, a „felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 9 hónapon felül (minimum 0 hónap, maximum 60 
hónap)” és a „Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 
hónap)”részszempontok esetében a legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot adja: A hátrányos helyzetű munkavállalók számának tekintetében a 3 fő, vagy az annál 
több főre vonatkozó megajánlás a maximális pontszámot kapja, és a pontozási képletbe is a 3 fő - mint maximált érték - kerül 
behelyettesítésre. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell határoznia hónapokban megadva, hogy a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott szakember az előírt, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésétől számított (9 hónap) 
képest hány hónappal több szakmai többlettapasztalattal rendelkezik. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell határoznia hónapokban 
megadva, hogy az előírt alap hónaphoz (24 hónap) képest hány hónappal hosszabb többlet jótállási időt vállal.

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:

1000

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

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, hiánypótlást követően megfelel a Kbt.-ben, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek és előírásoknak. 
Ajánlattevő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot adta.

Szöveges értékelés:

10000Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságuk indokolása: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, hiánypótlást követően megfelel a 
Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek és előírásoknak. A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint ajánlata részeként benyújtott dokumentumokban megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alatt nem 
áll és megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, valamint valamennyi szükséges nyilatkozatot/dokumentumot az 
előírásoknak megfelelően benyújtotta. Ajánlatuk értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: Nettó ajánlat ár (HUF) 
261.137.123,- HUF Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő) 3 fő A felhívás III.1.3. M.II. 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 9 hónapon felül (
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 60 hónap Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap 
felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 12 hónap

10660612203Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft, Magyarország 6050 Lajosmizse, Dózsa György Út 219

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 261.137.123,- HUF Ajánlata kiválasztásának indokai: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 
ajánlattevő ajánlata érvényes, hiánypótlást követően megfelel a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek és előírásoknak. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlata részeként benyújtott 
dokumentumokban megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alatt nem áll és megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek, valamint valamennyi szükséges nyilatkozatot/dokumentumot az előírásoknak megfelelően benyújtotta, illetve
a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot adta.

10660612203Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft, Magyarország 6050 Lajosmizse, Dózsa György Út 219

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Minősítésük indoka: A Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján ajánlatkérő elvégezte az ajánlatok értékelését, 
amely alapján nem EU-ÉPÍTŐ Kft. tekinthető az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevőnek, ezért a továbbiakban 
ajánlattevő ajánlatának részletes bírálatára nem került sor.

13426868213EU-ÉPÍTŐ KFT., Magyarország 2750 Nagykőrös, Szabadság tér. 10

Minősítésük indoka: A Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján ajánlatkérő elvégezte az ajánlatok értékelését, 
amely alapján nem ZIB Komplex Kft. tekinthető az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevőnek, ezért a továbbiakban 
ajánlattevő ajánlatának részletes bírálatára nem került sor.

Gépész, villanyszerelő, bádogos, festő, burkoló, szárazépítészet, gyengeáram

Ajánlat benyújtásakor nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a felhívás VI.3.11) 3. pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat 
speciális sorrendjét, ezért a bírálat során a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot 
bírálta.

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:

2020.06.01Lejárata:2020.05.23Kezdete:

2020.05.22

2020.05.22




