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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A jászszentlászlói bölcsőde bővítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.jaszszentlaszlo.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Jászszentlászló Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

A jászszentlászlói bölcsőde bővítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000492012020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Jászszentlászló Község Önkormányzata EKRSZ_
25120691

Dózsa György Utca 8

Jászszentlászló HU331 6133

Polyák Csaba

kozberr.kft@gmail.com +36 202312982
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Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek mind nyilatkozata, mind a Kbt. 69. § (4 ) 
bekezdése szerinti igazolás alapján megfelel. Az ajánlat értékelési szempont szerinti elemei: A szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt MV-É szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (
min 0 hónap max 12 hónap) : 12 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-ÉG szakember jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min 0 hónap max 12 hónap) : 12 Jótállás időtartama (
egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) : 60 Nettó ajánlati ár (HUF) : 110 371 678

13610757203RE-CONCRET ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, 
Birs Utca 7

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

5A 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:

2020.05.21

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

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. Vállalkozási szerződés keretében a jászszentlászlói 
bölcsőde bővítése. Lásd a II.2.4. pontokban foglaltak szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

a Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár (HUF) : 110 371 678 Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot.

13610757203RE-CONCRET ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Birs 
Utca 7

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

1. részszempont: nettó ajánlati ár (HUF) a) Értékelési módszer: Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva Ajánlatkérő fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. b) A pontszám kiszámítása 
az alábbi képlet alapján történik: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2-3. részszempont: Az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, ha
a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor 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. Képlete: P= (
Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin Ahol, P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A módszert lásd részletesen a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám;
2019. november 26.) 1. sz. melléklet A. 1. a) pont ab) alpontjában. 4. részszempont: Jótállás A jótállásra vonatkozó egész hónapban tett
megajánlások kerülnek elbírálásra. Az arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb 
megajánlás (36 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a 
legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén 
Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza: Képlete: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – 
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin Ahol, Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Pmax: 
10 pont Pmin: 0 pont Alegkedvezőtlenebb: 36 hónap Alegkedvezőbb: 60 hónap Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

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:

871.3ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.

Szöveges értékelés:

1000RE-CONCRET ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek mind nyilatkozata, mind a Kbt. 69. § (4 ) 
bekezdése szerinti igazolás alapján megfelel. Az ajánlat értékelési szempont szerinti elemei: A szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt MV-É szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (
min 0 hónap max 12 hónap) : 12 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt MV-ÉG szakember jogosultság megszerzéséhez 
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min 0 hónap max 12 hónap) : 12 Jótállás időtartama (
egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) : 36 Nettó ajánlati ár (HUF) : 115 090 270

10301412203ELŐREGYÁRTÓ-SZERELŐ ÉS ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ KFT., Magyarország 6100 
Kiskunfélegyháza, KERT UTCA 10.

elektromos szerelés, gépészet, szakipari munkák, MV-ÉG felelős műszaki vezetés



EKR000492012020

El nem bírált ajánlatok: Ajánlattevő neve: Bács-Ép-Generál Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló
Lajos Utca 14. fszt 1. Figyelemmel a Kbt. 81. (5) bekezdésben foglaltakra, Ajánlatkérő az ajánlatot nem bírálta. Ajánlattevő neve: Sikk 
House Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos Utca 16/A I/1. 
Figyelemmel a Kbt. 81. (5) bekezdésben foglaltakra, Ajánlatkérő az ajánlatot nem bírálta. Ajánlattevő neve: " HUNGARIAN PROJECT " 

VI.1.10) További információk:

2020.06.27VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2020.06.27VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

A V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: és a V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek: pont javításra 
került.

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:

2020.07.02Lejárata:2020.06.28Kezdete:

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:

Logall Kft., Magyarország 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 18-20., adósz: 12587465-2-03, felhívás III.1.3. M/b)

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:

Logall Kft., Magyarország 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 18-20., adósz: 12587465-2-03, MV-ÉG felelős műszaki vezetés

2020.06.27

2020.06.27
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.06.27 22:39:44 drPolyakCsaba

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2020.06.27 23:08:53 drPolyakCsaba

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6000 Kecskemét Szövetség Tér 1 Figyelemmel a Kbt
. 81. (5) bekezdésben foglaltakra, Ajánlatkérő az ajánlatot nem bírálta. A közbeszerzési eljárás során a szerződés megkötésre a Kbt. 
131. § (6) bekezdésére figyelemmel kerül sor.




