14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)
Postai cím: Városház u. 26.
Város: Gyula
Postai irányítószám: 5700
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: építési beruházás - Gyula, Nürnbergi utca 18. szálláshely épület
hőtechnikai adottságainak javítása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett építési munkák
Az épület határoló falszerkezeteinek hőszigetelését teljes körűen rendszerbe tervezzük. A hőszigetelés
vastagsága 15 cm-t el kell érje. A nyílászárók káváinak (kventek) befordulásainál szintén a – vakolat
vastagság függvényében – elhelyezhető hőszigetelést kell elhelyezni.
Az épület külső nyílászáróinak cseréjét teljes körűen el kell végezni a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.
sz. mellékletének 1 táblázatában előírt hőátbocsátási tényezőt teljesítve.
A teljes lapostető hőszigetelését – beleértve az új csapadékszigetelést is – az attika fal szigetelésével
együtt szintén el kell végezni.
Tervezett gépészeti és elektromos munkák:
A Pályázat nem támogatja az energetikai célú fűtéskorszerűsítést, de mivel jelenleg a lakások fűtési
rendszere elavult, és a nyílászárók kicserélésével mindenképpen szükséges önerő hozzáadásával
megoldani a fűtéskorszerűsítést.
Jelenleg egyedi helyiségenkénti parapetes és kéményes konvektoros fűtés található.
Mind a hat lakáshoz külön gázóra tartozik, amely nem kerülne áthelyezésre, így csak a gázóra után kell a
rendszert átalakítani. A fűtést egyedi kondenzációs kazános, radiátor hőleadókkal tervezzük. A falazott
füstgázelvezető kéményeket bélelni szükséges, így megfelelnek a kondenzációs kazánok számára is.
A melegvíz ellátást jelenleg egyedi átfolyós nyílt égésterű kéményes vízmelegítők biztosítják.
A Pályázat támogatásával a napkollektorok alkalmazásával és a kombi kondenzációs kazánok
segítségével kell a használati melegvíz igényt teljes körűen kielégíteni.
Az épület adottságait és tájolását figyelembe véve napelemek alkalmazására van lehetőség az épület
villamos energia ellátásának céljából.

Jelenleg egyedi elektromos mérőórával rendelkezik mind a hat lakás, illetve a közös használatú
helyiségek világítása szintén külön mérőórára van kötve. Javasolt egy új főmérő felszerelése és a többi
mérőóra almérővé történő átminősítése.
A lapostetőre telepített naperőmű (HMKE, házi méretű kiserőmű) létesítését tervezzük, az épület
villamosenergia-ellátásához.
A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti tárgyalás nélküli eljárás, tekintettel az eljárás
becsült értékére.
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
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: 2016. június 29.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése:V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: [ 1] Rész száma:2 [1 ] Elnevezés: vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Békés – Vill
KondorÉpcenter
Átrimex
Kft.
Ajánlattevő neve
Kft.
Szolg Kft.
Kft.
5553
5600
5553
Kondoros,
Békéscsaba, Kondoros,
Munkácsy
Berényi u. 29. Csabai u. 41
u. 2.

Székhelye

5630 Békés,
Dózsa
György u. 3.

Értékelési szempont
megnevezése

Ajánlat

Ajánlat

Ajánlat

Ajánlat

1. Egyösszegű nettó
ajánlati átalányár (nettó
Ft)

41.892.208,Ft

49.623.246,
- Ft

44.082.312,Ft

44.242.234,Ft

2. Vállalt előteljesítés
mértéke (naptári nap,
max. 10 naptári nap)

10 nap

5 nap

5 nap

8 nap

3. Jótállási idő (hónap,
min. 36 – max. 60
hónap)

60 hónap

36 hónap

36 hónap

48 hónap

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb
közbeszerzési dokumentációban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az előzetes ellenőrzés szerint az ajánlatban foglalt nyilatkozat alapján Ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek megfelel, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(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.)

Ajánlattevő neve

Békés – Vill Kft.

KondorSzolg Kft.

Átrimex
Kft.

Épcenter Kft.

Székhelye

5630 Békés,
Dózsa György u.

5553
Kondoros,
Munkácsy

5600
Békéscsab
a, Berényi

5553 Kondoros,
Csabai u. 41

3.

u. 2.

u. 29.

Értékelési szempont
megnevezése

Ajánlat

Ajánlat

Ajánlat

1. Egyösszegű nettó
ajánlati átalányár (nettó Ft)

41.892.208,- Ft

pontszám

10

pontszám*súlyszám

500

430

478

476

2. Vállalt előteljesítés
mértéke (naptári nap, max.
10 naptári nap)

10 nap

5 nap

5 nap

8 nap

pontszám

10

5,5

5,5

8,2

pontszám*súlyzám

100

55

55

82

3. Jótállási idő (hónap,
min. 36 – max. 60 hónap)

60 hónap

36 hónap

36 hónap

48 hónap

pontszám

10

6,4

6,4

8,2

pontszám*súlyzám

400

256

256

328

ÖSSZESEN

1000

741

789

886

49.623.246,- 44.082.312,
Ft
- Ft

Ajánlat

44.242.234,- Ft

8,597847831 9,55286065 9,52194471011567
236191
7580755
8

Az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban illetőleg az egyéb
közbeszerzési dokumentációban valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
Az előzetes ellenőrzés szerint az ajánlatban foglalt nyilatkozat alapján Ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek megfelel, a kizáró okok hatálya alatt nem áll.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10

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:
Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati átalányár (nettó, Ft) értékelési részszempontnál (az
értékarányosítás módszerén belül) a fordított arányosítás, a többi szempontnál az egyenes arányosítás.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Békés – Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa György u. 3.)
Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot, az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást
megindító felhívásban illetőleg az egyéb közbeszerzési dokumentációban valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek
megfelel, a kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlati ára
– a közbeszerzési eljárás becsült értékére és a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel –
megfelelő.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X 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:V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2016-07-29 / Lejárata: 2016-08-03
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016-07-29
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016-07-29
VI.1.4) Az összegezés módosításának indokaVI.1.5) Az összegezés módosításának időpontjaVI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontjaVI.1.7) Az összegezés javításának indokaVI.1.8) Az összegezés javításának időpontjaVI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja-

VI.1.10) További információk:2

