14. melléklet a 4412015. (Xl. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
J. szakasz:

Ajánlatkérő

1.1) Név és címek

Hivatalos név:

Vecsés Város Önkormányzata
Postai cím:

Szent István tér 1.
1 Postai irányítószám:

Város:

2220

Vecsés
II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Vállalkozási szerződés
Vecsési

M entőál l omás

és Alapellátási Központ építése 2 ütemben .

11.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés
Vecsési Mentőá ll omás és Alapel látási Központ építése 2 ütemben.
ettó alapterület
földszint
836, 1 m2
emelet
576,6 m2
Építménymagasság
5,97 111
Beépített terület
983.6 m2
38.53 %
Beépítési száza lék
Az épületben kialakított funkciók:
mentőá llomás kompletten ; központi ügye let, 5 db háziorvosi és 2 db gyermekorvosi
szolgálat.

re nd e l ő. védőnő i

Kiegészítő

funkciók és egységek:
13 személyes felvonó, szerver szoba, irattár, várók és köz lekedő, iranár, beteg és személyzeti mosdók,
fettőt l enítő, öltözök, raktárak, teakonyha, egyéb helyiségek.
A beruházás ütemezése:
1. ütem tárg)a - adatai:

Az épület teljes tartószerkezeti rendszere, valamint a komplett
épületburok elkészü l az e l ső ütemben. Szintén ebben az ütemben az
épület belsejében a fö ldszinti rende l ők (háziorvosi , gyermekorvosi, és a
védőnők) helyiségei elkészü lnek, a kiszolgáló helyiségekkel együtt.
Elkészü l a komplett mentőál lomás (földszinten és az emeleten is), a lift,
az emeleti területen l évő szerver és gépészeti hel) iség is. A többi
helyiség nem készü l el, de az átj árhatóságot - az elkészült funkc iót
betöltő helyiségek között - biztosítani kell. Szintén meg kel l va lósítani
az elkészü lt emeleti helyiségekben a szakági kiépítéseket.
11. ütem tárgya - adatai:
A másod ik ütemben lesz kialakítva a központi ügyelet (föld szint) és
befejezve a teljes emeleti - 1. ütemben elmaradt - helyiségek.
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Összegezés 1. old.

Készültségi szintek % -ban (a kifizetésekhez) ill. az ehhez tartozó műszaki készültség meghatározása:
1. ütem
20% : a szerkezetépítés e lkészii ltéve l, tetőszi getelés elkészültével
40% a nyí lászárók és elektromos és gépész alapszerelések e lkészültét követően , kü l ső közmű
csővezetékeinek lefektetése
60% a kii lső homlokzatkepzés. be l ső a lj zatok valam int vakolások és gipszkartonozási mu nkák
befejezéséve l,
80% a belső nyílászá rók, felü letképzések, főbb e lektromos és gépészeti berendezések
elhelyezésével egy időben.
100% (végs7,ámla) teljes készü ltség, hiba és hiánymentes átvételt követően
II. ütem
20% be l ső g ipszkarto nozási munkák gépészeti és e lektromos alapszerelések elkészültével
40%
be lső a ljzatbeton e lkészítését követően, bel ső fal burkolások és felületképzések e lkészítését
követően ,

60 % be l ső ny ílászáró beépítése, be l ső pad ló burko lások
80% elektromos szerelvények és gépészeti berendezések e lhelyezésével egy időben
100% (végszám la) te ljes készültség, hiba és hiánymentes átvételt követően
( Részletesebben lásd az ajánlati dokumentác ió ban - a

műszaki

dokumentációban)

IV. szakasz: Eljárás
IV. 1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A Kbt. 112. § ( 1) b) po ntja szerinti e l járás
IV.J.2) Az eljárás fajtája:
ny ílt e ljárás
[V, J.3) I~3lásns eljárás ~3g)'. xersen)'.párbesz.éd esetén az. eljárás 31kalmai.ását megala~ó körülmén):'.ek 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:
(KÉ-számlévszám)
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:
2018/03/20
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

•"...
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma:

Elnevezés: ,.Vecsési

Mentőá l l omás

és A lapellátá s i K özpont é pítése„

Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megta.gadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és aiánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Y.1.5) Az összderbetdknségi hdyut i:lhádtása érdi:kébeo aujánlattexő(k) által tett intézkedésekismei:tetése;_'-

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
REOGROUP Kft. (2220 Vecsés, Bait ó k B . u. 2/a., ad ósz.: 22737 135-2 -1 3)
Az a lkalmassá guk indo ko lása: A z e l őírt a lka lmasság i szempontokn ak történő megfelelést igazo ló
do kum e ntu mo kat Aj án latkérő fe lhívásá ra igazolta ajánlattevő.
Az aj á nlatna k az érté kel ési sze mpo nto k szerinti ta rta lmi e leme i:
1. Ajánlati ár ö sszesen: Aj á nlat kérő á ltal fi zetendő elle nszolgáltatás nettó összege ( H UF)
697.327 .657 H U F
2 . A minimálisan előírt (24 hónap) teljeskörű jótálláson felüli jótállás időtartama hó napokban
kifej ezve
18 hó na p
0,2 %/nap
3. Késedelmi kötbér mé r téke (% -ba n megadva)
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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, j obb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
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V.2.4) Az a·ánlatok értékelése során adható ontszám alsó és felső határa: 0-1 0 o nt
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:
Nettó ajá nlat i á r (e l ső és második ütem összesen)
által fi ze t e nd ő ellenszolgá ltatás teljes
nettó összege (HUF)
(ezen ellenszolgáltatás tai1almazza az összes közvetlen
és közvetett kö ltséget)

1.

Aján l a tké rő

2.

A minimálisan e l ő írt (24 hóna p) te lj es kö rű jótá lláson
felüli j ótállás id őta rt a m a hónapo kba n kifej ezve
(A j ótállási időszak teljes értékelési tartománya: 24-42
hónap)
(*megadni a 2.J hónap [eleffi hónapokat kell; tehát ha a
teljeskörii jótállás ideje 28 hónap, akkor ennél a pontnál 4
hónapot kell beírni)
A: ajánlati elem (azaz a 24 hóna p felett megadott
te lj eskörű j ótállás ideje) azon legkedvezőbb s::.intje,
amelyre és a::. annál még kedve::.őbb vállalásokra egyaránt
a::. értékelési ponthatár/első határával a::.onos s::.ámú
pontot ad aján latkérő: 18 fl óuap

Arányosítás (fordítoll} a legkisebb
értékekhez

pontszám = 1O*(X 11111,/X)

Arányosítás (egyenes) a legnagyobb
értékekhez

pontszám = 1O(X/X111.J

Késedelmi kötbér mértéke ( 0/o- ban megadva)
(viszonyítási alap az adott ütemre vonatkozó nettó
ajánlati ár)
Ará1~vosítás (egyenes) a legnagyobb
mi n. 0,05%/nap - max 0,2%/nap
értékekhe:;
a::. ajánlati elem (aw::. a „ Késede lmi kötbér mé11éke")
a::.on legkedve::.őbb szintje, amelyre és a::. annál még
pontszám = 1O*(X/Xmax)
kedve::.őbb vállalásokra egyaránt a::. értékelési ponthatár
felső határával a::.onos s::.ámú pontot ad ajánlatkérő:
0,2 %/11(1?
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe. 3dószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
REO G ROUP Kft. (2220 Vecsés, Bartók B. u. 2/a., adósz.: 22737135-2-13)
1. A á nla ti á r összesen : A já n l atkérő á lta l fi zeten dő e llenszolo-á ltatás nettó összeoe ( HUF)
3.

0
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697.327.657 HUF
2. A mi nimálisan előírt (24 hó na p) teljeskörű jótálláson felüli jótállás időta rtama hó napo kban
kifejezve
18 hó nap
0,2 %/nap
3. Késed e lmi kö tbér m érté ke (%-ban megad va )
Egyetle n érvényes ajánlatot adta, me ly mű szaki -szakm a i szempontból megfelel Ajánlat kérő á lta l e lváti
követelmé nyeknek. A szükséges több letforrás rende lkezés re bocsátásáró l Ajánlatkérő intézkedett.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X ige n o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni: Építészeti mu nkák, gépészeti munkák, e lektromos munká k
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, adószáma:
Szekszárdlift Felvonósze relő, J av ító és K e r eskedelmi Bt. (20269418-2- 17)
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek X igen o nem
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) , ru;!(lszáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Sze k szá rdlift Felvonószerelő, J avító és K e r esked elmi Bt. (202694 18-2-1 7) - A F 111.1 .3) M l .b. pon~ja

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) , ru!.Qill!ma 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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, fil!.QsMID.a és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése:
Az aj ánlattevők az ajá nl atukba n ny il atkoztak a Kbt. 25. §vonatkozásában.
VI. szakasz:

Kiegészítő

információk

Vl.1) További információk:

Vl.J.I) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
2018/04/26. / Lejárata: 2018/05/05.
Vl.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
2018/04/25.
Vl.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
2018/04/25.
Vl.1.4) Az összegezés módosításának indoka
Vl.1.5) Az összegezés módosításának időpontja (éééé/hWnn)
Vl.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpont.ja (éééélhWnn)
VI.1.7) Az összegezés _javításának indoka
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja (éééé/hWnn)
Vl.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja (éééél hWnn)
VI.1.10) További információk:
A Vass-Nya k as Kft.-(8043 Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üz letközpont 626. hrsz.) aj ánlatát 20 18. 0 4.13.
napján vissza vonta.
A 11ye1ies aj án lat e lfogadásá hoz pótfedezet bevonására volt szükség. melyne k összege: 12.367 .027
HUF+ ÁFA (A tö bbletfo rrás az Önko rmá nyzat kö ltségvetése)
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