14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Postai cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1145

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
„Budapest XIV. kerület Herminka Óvoda és Micimackó Kuckója Bölcsőde intézményekben külső
és belső nyílászárók cseréje”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Budapest XIV. kerület Herminka Óvoda és Micimackó Kuckója Bölcsőde intézményekben
külső és belső nyílászárók cseréje
Mennyiség:
Herminka Óvoda (Erzsébet királyné útja 17.)
1 db
120x210
ajtó
1 db
90x200
ajtó
1 db
110x210
ajtó
1 db
120x270
ajtó
1 db
95x200
ajtó
10 db 90x90
ablak
2 db
90x210
ablak
4 db
95x250
ablak
1 db
200x200
ablak
15 db 105x210
ablak
1 db
65x200
ablak
1 db
220x210
ablak
1 db
60x210
ablak
Micimackó kuckója Bölcsőde (Bölcsőde u. 1.)
36 db 110x195
ablak
1 db
100x300
ajtó (felülvilágítóval)
1 db
600x300
bejárati portál
1 db
600x300
szélfogó
1 db
400x90
ablak
1 db
80x300
ablak

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:
- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a
dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük
(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés).
- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban,
árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a
vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.
Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció
műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek
megfelelő termékeket érti.
A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Nómenklatúra:
45000000-7 Építési munkák
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész
XVII. Fejezet - 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2018/04/14)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának

indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [-] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt

igen X nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánította az
eljárást, tekintettel arra, hogy a bontás alkalmával ismertetett, és a bontási jegyzőkönyvben
foglalt rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (nettó 13.171.140,- Ft) nem elegendő a
szerződés megkötéséhez.

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

igen X nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
A Kbt. 70. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta
meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárásban
érkezett egyetlen árajánlat meghaladja a bontás alkalmával ismertetett, és a bontási
jegyzőkönyvben foglalt rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét (nettó 13.171.140,- Ft).
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
A Kbt. 70. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta
meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárásban
érkezett egyetlen árajánlat meghaladja a bontás alkalmával ismertetett, és a bontási
jegyzőkönyvben foglalt rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét (nettó 13.171.140,- Ft).
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
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: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 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: 2 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: / Lejárata:
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018.07.10.)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018.07.13.)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
A Kbt. 70. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta
meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárásban
érkezett egyetlen árajánlat meghaladja a bontás alkalmával ismertetett, és a bontási
jegyzőkönyvben foglalt rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét (nettó 13.171.140,- Ft).
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

