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:

Tiszasziget Község Önkormányzata

EKRSZ_
69523755

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tiszasziget

NUTS-kód:

HU333

6756

Ország:

Magyarország

Szent Antal Tér 10.

Egyéb cím adatok:

Ferenczi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polgarmestertiszasziget@gmail.com

Telefon:

Ferenc
+36 302755107

Fax:

+36 62254166

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

http://tiszasziget.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítá
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Földszintes, 29,23mx10,58m befoglaló méretű épület építése Tiszasziget, Külterület 0208/16 hrsz-on Az épület 1 db
hűtőkamrából, 1 db csomagoló osztályozóból, férfi és női szociális blokkból,1 db pihenőhelyiség és 1 db irodából áll. Az épület
vázszerkezete IPE 160-as acéloszlopokból és IPE 160-as tetőszerkezetből készül. Az elvégzendő munkák részletes leírását a
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.

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:
2018.05.16.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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:
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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

TÚRI és TÁRSAI ÉPÍTŐ Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 6722
Szeged, Tisza Lajos Körút 55. I. em. 5.

12472952206

Ajánlati ár. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) 48 908 370 nettó HUF Teljes körű jótállás időtartamán felüli további
garancia vállalása (legkevesebb +0=12 hónap, legtöbb +0 36=48 hónap írható) 12 hónap Az esetlegesen keletkező
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen /nem) : igen Építés közben keletkezett
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) :igen
Békési Építőipari Kft., 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 11. I. em. 6.

24791483206

Ajánlati ár. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) 58 288 650 nettó HUF Teljes körű jótállás időtartamán felüli további
garancia vállalása (legkevesebb +0=12 hónap, legtöbb +0 36=48 hónap írható) 0 hónap Az esetlegesen keletkező
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen /nem) : igen Építés közben keletkezett
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) :igen
Kendigaba Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 6756 Tiszasziget, Május 1 Utca 16

12432444206

Ajánlati ár. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) 47 523 706 nettó HUF Teljes körű jótállás időtartamán felüli további
garancia vállalása (legkevesebb +0=12 hónap, legtöbb +0 36=48 hónap írható) 3 hónap Az esetlegesen keletkező
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen /nem) : igen Építés közben keletkezett
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) :igen
Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság, 6791 Szeged, Széksósi Út 7.

14417076206

Ajánlati ár. Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF) 49 238 812 nettó HUF Teljes körű jótállás időtartamán felüli további
garancia vállalása (legkevesebb +0=12 hónap, legtöbb +0 36=48 hónap írható) 0 hónap Az esetlegesen keletkező
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen /nem) : igen Építés közben keletkezett
hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) :igen
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1
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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:

1. „Egyösszegű vállalkozói díj (nettó HUF)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza: a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az
ajánlatot a „1. Egyösszegű Ajánlati Ár” esetében nettó összegben kell megadni és Ft-ban. Az „1. Egyösszegű Ajánlati Ár” értékelési
szemponton belül az Ajánlatkérő a nettó ajánlati árakat veti össze. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik, a Közbeszerzési
Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazandó módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló
útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 17. szám, 2016. december 21.) alapján: A pontozás képlete: P= (Alegjobb/Avizsgált) x (
Pmax - Pmin) + Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám. P max: A pontskála felső határa. P
min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: A legelőnytelenebb ajánlat tartalmi
eleme 2. „Környezetvédelmi vállalások” részszempont A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a közvetlen pontkiosztás
módszerét alkalmazza Ajánlatkérő az alábbiak szerint: A 2.1. és a 2.2, értékelési alszempontok esetében az adott előírás vállalása
esetén Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad, míg az adott előírás nem vállalása esetén Ajánlatkérő 1 pontot ad. Fentiek alapján
amennyiben az ajánlattevő ajánlatában vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edénykét
helyszínen tartását (azaz ajánlatában ’igen’ megajánlást tesz) úgy 10 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatában nem vállalja
az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényét helyszínen tartását (azaz ajánlatában ’nem’
megajánlást tesz) úgy 1 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatában vállalja az építés körében keletkezett hulladékok megjelelő
kezeléséért jelelős személy kijelölését (azaz ajánlatában 'igen' megajánlást tesz) úgy 10 pontot kap. Amennyiben az ajánlattevő
ajánlatában nem vállalja az építés közben keletkezett hulladékok megjelelő kezeléséért felelős személy kijelölését (azaz ajánlatában ’
nem’ megajánlást tesz) úgy 1 pontot kap. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon szükséges
rögzíteni! 3. Teljes körű jótállás időtartama (hó) a kötelező 12 hónapon felül részszempont: a teljes körű jótállás időtartama esetén a
megajánlás a kötelező 12 hónap jótállási időtartamnál nem lehet rövidebb időtartam, azaz alacsonyabb megajánlás. A 12 hónapnál
alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. (0-tól 36 hónap vállalható – a 0 vállalás jelent 12 hó garanciát, a 36
hó jelent 48 hó garanciát) A bírálati részszempont esetében a legkedvezőbb (leghosszabb jótállási időtartamot tartalmazó) ajánlat a
maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás
módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazandó módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 17.
szám, 2016. december 21.) alapján. A 36 hónap, vagy annál magasabb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot (10
pont) kapja. A megajánlás csak egész szám lehet. P= (A vizsgált / A legjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 4. Az egyes részszempontokra adott
pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti súlyozott pontok összesítése adja összesítet
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
TÚRI és TÁRSAI ÉPÍTŐ Tervező, Kivitelező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 6722 Szeged, 12472952206
Tisza Lajos Körút 55. I. em. 5.
- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat
mindenben megfelel a felhívás és dokumentáció tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért
érvényes; - Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz; - A legkedvezőbb ajánlatot tette
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Kendigaba Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 6756 Tiszasziget, Május 1 Utca 16

12432444206

-Az ajánlat mindenben megfelel a felhívás és dokumentáció tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak,
ezért érvényes; -Az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt; -Az ajánlat számszaki, vagy számítási hibát nem tartalmaz; -A
nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Gépészet,elektromos kivitelezés,szerkezet építés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Csala Szabolcs ev 62482406-1-26
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:

2018.05.26.

2018.05.30.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.05.25.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.05.25.

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
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