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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Feladat a Dombóvár, III. utca 34. szám alatti meglévő Százszorszép Óvoda felújítása során a következő nem építési engedély 
köteles építési munkák kivitelezése: Általános leírás: - erőteljes külső oldali hőszigetelés - homlokzat, - lábazat - ablakkávák - 
padlásfödémek lapostető: lapostető kiegészítő hő -és vízszigetelése egyenes rétegrendben, - nyílászárók cseréje - tokszekezet: 5 
kamrás műanyag ablakok - szellőzési rendszer - járulékos munkák: ereszcsatornák áthelyezése (bádogozás), járdák feltörése és 
újrabetonozása, egyéb később részletezett munkák Külső oldali hőszigetelés: - homlokzat: 394 m2, - lábazat: 138 m2, - káva: 25 
m2 Nyílászárók cseréje: 56 m2 Passzív légbeeresztők beépítése: 23 db Jelen felület karakterkorlátozására tekintettel a 
közbeszerzés teljes mennyiségét a csatolt Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

építési beruházás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Ajánlattevő ajánlata – a hiánypótlási dokumentációval együtt - az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 
előírásainak a valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, 
szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 1. értékelési 
részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft) Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 58.736.040,- HUF 2.
értékelési részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 
hónap; max. 60 hónap) Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 36 hónap 3. értékelési részszempont: : A 
megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, az Ajánlattételi felhívás III.1.) pont M.2./ pontjában 
meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata 
egész hónapban megadva (hónap) Ajánlattevő által megajánlott és igazolt időtartam: 33 hónap

13048918217Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság, 7090 Tamási, Dózsa György Utca 100

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

2018.05.16.

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

A 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

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

I. Az ár értékelési részszempont Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont 
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva 
arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. A pontszámítás képlete: 
azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó 
határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. II. A minőségi kritérium Az 
értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében az arányosítás. Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén az 
arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 
(érvényességi küszöböt jelentő 36 hónap) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés 
során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak). Pontszámítás képlete: Pvizsgált = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol: Pvizsgált : a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a 
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az 
ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő 3 (három) tizedes
jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. Az értékelés módszere a 3. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás: a 
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb 
értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva – kevesebb 
pontot kap. Pontszámítás képlete: azaz ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az 
Ajánlatkérő a harmadik részszempont értékelésekor, az arányosítás során az értékelési határ feletti értékét nem veszi figyelembe, 
ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő szakemberek szakmai 
gyakorlata esetében a 36 hónap, amelyhez viszonyítva kerül a többi ajánlat értékelésre. (36 hónap feletti megajánlás esetén is 36 
hónappal számol) Amennyiben az ár értékelési részszempont vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytalanul alacsony, vagy a 
minőségi kritérium értékelési részszempont vonatkozásában megadott bármely ajánlati eleme túlzottan magas, abban az esetben az 
Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 
72. § irányadó. Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra, majd
a szorzás alapján, az ár, az 1., 2., és a 3. értékelési részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Szöveges értékelés:

Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Szedibau Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak a valamint az irányadó 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati 
Ár (Ft) Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 66.140.800,- HUF 2. értékelési részszempont: A jótállás vállalt
időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) Ajánlattevő által 
megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 3. értékelési részszempont: : A megvalósításban és az irányításában közvetlenül 
résztvevő, az eljárást megindító felhívás m) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) Ajánlattevő által 
megajánlott és igazolt időtartam: 60 hónap

23595521202Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak a valamint az irányadó 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati 
Ár (Ft) Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 59.868.460,- HUF 2. értékelési részszempont: A jótállás vállalt
időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) Ajánlattevő által 
megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 3. értékelési részszempont: : A megvalósításban és az irányításában közvetlenül 
résztvevő, az eljárást megindító felhívás m) pont M.2./ pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) Ajánlattevő által 
megajánlott és igazolt időtartam: 36 hónap
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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:

2018.06.13.Lejárata:2018.06.08.Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak a valamint 
az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
elemei: 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft) Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 
59.868.460,- HUF 2. értékelési részszempont: A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (
hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 3. értékelési részszempont: : 
A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, az eljárást megindító felhívás m) pont M.2./ pontjában 
meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata egész 
hónapban megadva (hónap) Ajánlattevő által megajánlott és igazolt időtartam: 36 hónap

2018.06.08.

2018.06.08.
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