9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi,
Széchenyi utca 4. sz.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya:
Építési
beruházás:
„Mályi
középületeinek energetikai korszerűsítése”

Község

Önkormányzat

Nyertes
ajánlattevő
feladata
Mályi
Község
középületeinek energetikai korszerűsítése során:

Önkormányzat

Mennyisége:

1. rész: Mályi Polgármesteri Hivatal
- 567,43 m2 20 cm vtg. EPS homlokzati szigetelés készítése
- 684m2 20 cm vtg. padlásfödém közetgyapot hőszigetelése
- 139,92 m2 nyílászáró cseréje
2. rész: Mályi Általános Iskola
- 829,45 m2 20 cm vtg. EPS homlokzati szigetelés készítése
- 1203,23 m2 25 cm vtg. padlásfödém EPS hőszigetelése
- 462,57 m2 nyílászáró cseréje
A tevékenység nem építési engedély köteles tevékenység.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A részletes és tételes
előírások, mennyiségek az ajánlattételi dokumentációban találhatók.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki átadásátvételnek 2015. október 30-ig meg kell történnie.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (6)
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Közös Közbeszerzési szójegyzék(CPV):
Fő tárgy:

45000000-7 Építési munkák

További tárgyak:

45321000-3 Hőszigetelési munkák
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó
tartozékok beszerzése

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény és
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés
szerinti eljárás).
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos
előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre
(felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:Az Ajánlatkérő a Mályi
Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. sz.) által 2015.
július 30. napján megküldött, „Mályi Község Önkormányzat
középületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú építési beruházás
vonatkozásában a Kbt. Harmadik Rész szerinti hirdetmény és tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás)
indult az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 3 ajánlattevő részére
történő közvetlen megküldésével.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)*Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a
Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a
közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy
az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként): 3 ajánlat érkezett
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme,
illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1., Ajánlattevő:
Név: SZILVÁSI Építő Kft.
Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper utca 51.
1. rész: Mályi Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
Megnevezés
Nettó ajánlati ár összesen:

Ajánlat (nettó HUF)
31.732.161,- Ft.

2. rész: Mályi Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése
Megnevezés

Ajánlat (nettó HUF)

Nettó ajánlati ár összesen:

67.147.496,- Ft.

2., Ajánlattevő:
Név: Keszi-Épszolg Kft.
Székhelye: 3458 Tiszakeszi, Posta utca 26.
1. rész: Mályi Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
Megnevezés

Ajánlat (nettó HUF)

Nettó ajánlati ár összesen:

28.333.840,- Ft.

2.rész: Mályi Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése
Megnevezés

Ajánlat (nettó HUF)

Nettó ajánlati ár összesen:

59.940.514,- Ft.

3., Ajánlattevő:
Név:
ERTAMIL
Ingatlanforgalmazó,
Építőipari,
Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 3300 Eger, Rajner Károly u. 41.

Szolgáltató

és

1. rész: Mályi Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése
Megnevezés

Ajánlat (nettó HUF)

Nettó ajánlati ár összesen:

33.998.729,- Ft.

2.rész: Mályi Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése
Megnevezés

Ajánlat (nettó HUF)

Nettó ajánlati ár összesen:

71.943.874,- Ft.

Alkalmasságuk indoklása: Az ajánlattevők ajánlataikban az ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban
valamint
a
jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően igazolták alkalmasságukat, továbbá hogy nem
állnak kizáró okok hatálya alatt, ajánlatuk ezért érvényes.
Értékelési szempont: a Kbt. 71. § (2) bekezdése a) pontja szerinti a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b)**Az a)pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
A
részszempo
ntok
részszempontj súlyszámai Értékelé Értékelési

Az ajánlattevő neve:

Az elbírálás

Értékelési Értékelési

ai
(adott
si
(adott esetben esetben az pontszá
alszempontjai alszempont m
is)
ok
súlyszámai
is)

pontszám és
súlyszám
szorzata

pontszám pontszám és
súlyszám
szorzata

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határának megadása:d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta
az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
A közbeszerzési eljárás
- 1. része vonatkozásában a Keszi-Épszolg Kft.(3458
Tiszakeszi, Posta utca 26.) kerül megjelölésre az eljárás
nyerteseként,
- 2. része vonatkozásában a Keszi-Épszolg Kft.(3458
Tiszakeszi, Posta utca 26.) kerül megjelölésre az eljárás
nyerteseként, tekintettel a közbeszerzési eljárás
- 1. része vonatkozásában a Keszi-Épszolg Kft.(3458
Tiszakeszi, Posta utca 26.) ajánlattevő tette a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot (nettó
28.333.840,- Ft),
- 2. része vonatkozásában a Keszi-Épszolg Kft.(3458
Tiszakeszi, Posta utca 26.) ajánlattevő tette a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot (nettó
59.940.514,- Ft).
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a)A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k),
valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében
a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon
alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés]
kezdőnapja: 2015. augusztus 19. napja
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó
napja: 2015. augusztus 28. napja
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. augusztus 18. napja
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. augusztus 18. napja
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

