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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Budapest XIV. kerület Mályva Óvoda és Mályva Bölcsőde belső felújítási munkái és konyha felújítása Építészet: Összes 
alapterület: 2170,91 m2 Földszint: 1376,5 m2 Emelet: 794,41 m2 Hideg-, melegburkolat: Gres-padló: 436,7 m2 Gres-fal: 250 m2 
Laminált:73,14 m2 Pvc: 386,1 m2 Felületképzés: Teljes festés: 6400 m2 Ajtók mázolása: 520 m2 Elektromos: Pince: 3 db 
hajólámpa WC helyiségek: 12 db kompakt fénycsöves lámpatestek Fürdetők: 12 db kompakt fénycsöves lámpatestek Konyha: 6 
db por és páramnetes lámpatestek Mosókonyha: 1 db por és páramnetes lámpatestek Emeleti vegyszertároló: 1 db por és 
páramnetes lámpatestek Emeleti tálaló, mosogatókonyha: 4 db por és páramentes lámpatestek Vezetői iroda 4 db 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Mályva Óvoda és Bölcsőde belső felújítási munkái

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Mályva Óvoda és Bölcsőde belső felújítási munkáiKözbeszerzés 
tárgya:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000326072018
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 74 795 096 HUF Vállalt jótállási idő: 5 év Ajánlattevő Ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13580234206T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Ősz
Utca 11.

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

1A 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:

2018.06.29.

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

parabolatükrös fénycsöves lámpatest Valamint világítási kapcsolók: 12 db Vezeték 600 m Gépészet: 21db Mosdó csere 16db WC 
csere 12db Zuhanytálca csere 225m csővezeték csere A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 74 795 096 HUF Vállalt jótállási idő: 5 év Az ajánlattevő tette a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.

13580234206T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Ősz Utca 
11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Bírálati szempont: Nettó ajánlati ár (HUF) Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett nettó 
ajánlati árat tartalmazó ajánlat minősül. A legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a 
többi nettó ajánlati árához pedig Ajánlatkérő a legkedvezőbb nettó ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. Az 1. sz. részszempont esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra. [Közbeszerzési Hatóság 2016. 
december 21. napi útmutatója alapján – relatív értékelési szempont (A) – fordított arányosítás (ba)]. Fordított arányosítási módszer 
Alegjobb P= ----------------- * ( Pmax – Pmin ) + Pmin Avizsgált P: a vizsgált ajánlati elem/ nettó ajánlati ár adott részszempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Alegjobb: a legelőnyösebb nettó ajánlati ár értéke; Avizsgált: a vizsgált nettó 
ajánlati ár értéke; Az ajánlati ár meghatározása: egész számadattal, nettó forintban kifejezve kell megadni. Ajánlatkérő előírja a tételes
árazott költségvetés ajánlathoz történő csatolását, az Ajánlati Dokumentáció I. fejezet 16. mellékletében fellelhető bontásban. Az 
Ajánlattevő csak teljesítéssel lefedett számlát nyújthat be. A szumma ellenszolgáltatási ár (átalánydíj) lesz a bírálat alapja. A 
Felolvasólapon a szumma nettó vállalási árat kell feltüntetni. A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell 
megadni. 2. Bírálati szempont: Vállalt jótállási idő (év) (a megajánlható minimum érték 3 év, a megajánlható maximum érték 5 év) A 
jótállási idő tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak minimum 3 évnek, maximum 5 évnek kell lennie. A jótállási idő 
mértékét egy számadattal kell megajánlani. A minimális jótállási időnél (3 év) kisebb megajánlást tenni nem lehet, az érvénytelenséget
eredményez. A maximális jótállási időnél (5 év) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő a felhívásban megadott ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad. A 2. sz. részszempont esetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra. Ajánlatkérő az egyes 
ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott, alábbiakban részletezett alsó vagy felső pontértékek közötti 
megfelelő pontszámot. Pontozás módszere: Jótállási idő Pont 3 év 1 4 év 50 5 év 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:

1001

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

Szöveges értékelés:

10000T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

építőmesteri-szakipari munkák

SMT Főép Kft. 24783194-2-42
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

2018.07.26. 15:
22:13

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

olaheÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

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:

Kbt. 131. § (8) bek. f) pontja alapján a VI.1.1. nem kerül kitöltésre.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata: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

2018.07.26.

2018.07.27.




