ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000805212019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Építési beruházások - EFOP-2.4.1-16-2017-00099

Ajánlatkérő
neve:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

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:

Ötvöskónyi

HU232

NUTS-kód:

vargakata81@segesd.hu

Postai irányítószám:

Pusztai

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
56147245

Nemzeti azonosítószám

Fő Utca 51.

Postai cím:
Város:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Telefon:

7511

Ország:

László
+36 82598002

Magyarország
polgármester

Fax:

+36 82598001

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

www.otvoskonyi.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Építési beruházások - EFOP-2.4.1-16-2017-00099

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

EKR000805212019

2019.07.10 18:50:25

1. rész: Új épület építése, 7511 Ötvöskónyi, Pápa utca, hrsz.: 93/3, amely az 1-es sz. új szociális szolgáltatópont megvalósítására
vonatkozik a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)EFOP-2.4.1”c. pályázathoz
kapcsolódva. 2. rész: Műszaki terv engedély nélkül végezhető felújítás, amely a 7511 Ötvöskónyi, Kónyi u. 59., hrsz.: 115. 2-es sz.
lakóépületre vonatkozik az élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)EFOP „Szegregált -2.4.1”c.
pályázathoz kapcsolódva. 3. rész: Műszaki terv engedély nélkül végezhető felújítás, amely a 7511 Ötvöskónyi, Kónyi utca 61., hrsz.:
112 3-as sz. lakóépületre vonatkozik az élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)EFOP a „Szegregált 2.4.1”c. pályázathoz kapcsolódva 4. rész: Műszaki terv engedély nélkül végezhető felújítás, amely 7511 Ötvöskónyi, Kónyi utca 65.,
hrsz.: 108, az 5 -ös sz. lakóépületre vonatkozik a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA
)EFOP -2.4.1”c. pályázathoz kapcsolódva 5. rész: Új épület építése, 7511 Ötvöskónyi, Kónyi utca 49., hrsz.: 130/18, amely a 6-os sz. új
lakóépület építésére vonatkozik a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)EFOP-2.4.1”c.
pályázathoz kapcsolódva 6. rész: Új épület építése, 7511 Ötvöskónyi, Kónyi utca 64/A., hrsz.: 64/1, amely a 7-es sz. új lakóépület
építésére vonatkozik a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)EFOP-2.4.1”c.
pályázathoz kapcsolódva 7. rész: Műszaki terv engedély nélkül végezhető felújítás, amely 7511 Ötvöskónyi, Kisfaludy utca 19., hrsz.:
251/2, az 8-as sz. lakóépületre vonatkozik a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)
EFOP -2.4.1”c. pályázathoz kapcsolódva 8. rész: Műszaki terv engedély nélkül végezhető felújítás, 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 63., hrsz.:
28, amely a 9-es sz. iskolaépület felújítására, szolgáltatóház kialakítására vonatkozik, a „Szegregált élethelyzetek felszámolása
komplex programokkal Ötvöskónyiban, (ERFA)EFOP-2.4.1”c. pályázathoz kapcsolódva. A felhívásban, dokumentumokban szereplő
meghatározott gyártmányra ,eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés tárgyának egyértelmű, közérthető
meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet szerint
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:
2019.06.21
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
A becsült érték meghatározás a 322/2015. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján történt.
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Pápa utca 93/3. hrsz szolgáltatópont létesítése

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

EKR000805212019

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

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

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 24 890 235 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

EKR000805212019

Adószáma

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 24 890 235 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

EKR000805212019

2 - Kónyi utca 59. lakóház felújítása, korszerűsítése

A szerződés száma:

2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

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

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 6 427 996 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására tett
, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max 16
fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000805212019

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 6 427 996 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására tett
, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max 16
fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

Adószáma
23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

EKR000805212019

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

3 - Kónyi utca 61. lakóház felújítása, korszerűsítése

Rész száma, elnevezése:

3

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

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

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 13 105 459 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes

EKR000805212019

arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 13 105 459 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

Adószáma
11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a

EKR000805212019

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

4 - Kónyi utca 65. lakóház felújítása, korszerűsítése

A szerződés száma:

4
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

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

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 13 495 758 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az

EKR000805212019

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 13 495 758 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

Adószáma
23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. -

EKR000805212019

AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

5 - Kónyi utca 49. új lakóépület építése
5
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

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

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 15 891 492 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR000805212019

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 15 891 492 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

EKR000805212019

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

6 - Kónyi utca 64/A, 64/1. új lakóépület építése
6
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

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
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

Adószáma
25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 15 891 492 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

EKR000805212019

Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 15 891 492 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenelg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000805212019

Nem

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

7 - Kisfaludy u. 19. lakóház felújítása, korszerűsítés

A szerződés száma:

7
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

EKR000805212019

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

Adószáma

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 14 372 063 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 14 372 063 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta. A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és

EKR000805212019

ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

8 - Fő utca 63. épület felújítása, korszerűsítése

A szerződés száma:

8

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

EKR000805212019

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

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

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 14 436 845 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, jogszabályokban foglalt feltételeknek, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Alkalmasság igazolásának dokumentumait ajánlatával együtt benyújtotta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

1. 70 2. 10 3. 10 4. 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési szempont esetében a
pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba)
pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A 3. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő minden vállalás esetén 1
pontot ad és a legtöbb pontot kapott ajánlattevő kapja a maximális pontszámot. A többi ajánlat esetében a pontszámok kiszámítása a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével történik. A 4. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
történik.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nikol-Ép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7781 Ivándárda, Kossuth Lajos Utca 85

25418590202

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 14 436 845 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 24 Lakosság zavarásának minimalizálására
tett, releváns intézkedések száma (db: 10 Helyi célcsoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásnak mértéke (fő, min 8 fő, max
16 fő): 8 A legkedvezőbb ár-érték arányú érvényes ajánlatot adta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gépészet
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
jelenleg nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000805212019

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:
nem vesz igénybe

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:
nem vesz igénybe
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Branau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 7631 Pécs, Tüskésréti Út 32

11564234202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT által benyújtott nyilatkozatokon szerepelő
cégszerű aláírás eltér a benyújtott aláírási címpéldányon szereplő aláírástól, ajánlattevő az eltérést nem tisztázta. - AT a Kbt. 66.
§ (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó
nyilatkozat egyértelmű tartalma. - AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem a felhívás III.1.1.
pontjának, valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III
.1.1. pontjának megfelelően kitöltve csatolta.

Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

23595521202

Az ajánlat a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek: - AT nem csatolta a „Lakosság
zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma” részszempontra tett ajánlati elemeket tartalmazó táblázatot
valamennyi rész esetén, a felolvasólapon szereplő vállalásnak megfelelően. - AT a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó
nyilatkozatokat nem megfelelően csatolta, nem állapítható meg az a) és b) pontra vonatkozó nyilatkozat egyértelmű tartalma. AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon) nem csatolta, valamint nem a felhívás III.1.1. pontjának,
valamint a Kbt-nek megfelelően kitöltve csatolta. - AT a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatot nem a felhívás III.1.1.
pontjának megfelelően kitöltve csatolta (valamint az EKR-ben nem tette meg a megfelelő nyilatkozatot).

V.2.13) 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:

2019.07.11

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Kbt. 115. § alapján
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

EKR000805212019

2019.07.10
2019.07.10

2019.07.15

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:
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