Bakos László
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szajol Községi Önkormányzat
Postai cím: Rózsák tere 1.
Város: Szajol

Postai irányítószám: 5081

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 Szajoli piac építése

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

905 m2 alapterületű telken (234,83 hasznos alapterületű épületek épülnek) 14 db kültéri árusítóhely, 3
üzlethelyiség (húsbolt, pékség, hírlap), nyilvános mosdók, és egyéb kiszolgáló helyiségek, valamint
ideiglenes kitelepüléseknek helyt adó, részben fedett terület jön létre.
A további tevékenységek az árazatlan költségvetés valamint a műszaki dokumentáció szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti

eljárásrend

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik

része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a
beszerzés becsült értékére.
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

2

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: 2 2017/11/27
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[] Elnevezés: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 Szajoli piac

építése
X nem

Az eljárás eredményes volt

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:
A rendelkezésre álló források mértéke: 50228346 HUF
Beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke:93680000 HUF
Ajánlatkérő a többletforrások biztosítását nem képes vállalni, így az eljárás eredménytelenségéről határoz, majd a
műszaki tartalom csökkentését kezdeményezi.
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen (rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel)
Kbt. 70. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól
eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha
az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen
eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98.
§ (2) bekezdés a) pontja szerint.
megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

X

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás eredménytelenségéről
szóló döntést, mivel az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatok így nem kerültek értékelésre és bírálatra.

Qualitat

Ajánlattevő neve:

Minőségellenőrző

és

Műszaki

Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5000 Szolnok, Panel út 1/a.
Ajánlat kivonata:

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
Minőségi szempont

Megvalósítási és fenntartási vállalások három
alszempont alapján

104 587 625 HUF
Az alábbiak szerint:

1. Alszempont
Ügyfélszolgálat biztosítása a megvalósítás (kivitelezési tevékenység) időszakában
Nem vállalunk ügyfélszolgálat-biztosítást*
Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása*
Internetes ügyfélszolgálat biztosítása*
Személyes ügyfélszolgálat biztosítása*
2. Alszempont

X

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás)
Ajánlattevő vállalása hónap egységben:

0

3. Alszempont
Előteljesítési határidő (a tervezetthez -2018/09/30. - viszonyított előteljesítés mértéke)
Ajánlattevő vállalása naptári nap egységben:

0

Ajánlattevő neve:

Károlyház Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5000 Szolnok, Vércse u. 21.
Ajánlat kivonata:

Nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
Minőségi szempont

93 860 000.- HUF

Megvalósítási és fenntartási vállalások három
alszempont alapján

Az alábbiak szerint:

1. Alszempont
Ügyfélszolgálat biztosítása a megvalósítás (kivitelezési tevékenység) időszakában
Nem vállalunk ügyfélszolgálat-biztosítást*
Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása*
Internetes ügyfélszolgálat biztosítása*
Személyes ügyfélszolgálat biztosítása*

X

2. Alszempont
Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás)
Ajánlattevő vállalása hónap egységben:

0

3. Alszempont
Előteljesítési határidő (a tervezetthez -2018/09/30. - viszonyított előteljesítés mértéke)
Ajánlattevő vállalása naptári nap egységben:

0

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/12/19 / Lejárata: 2017/12/23
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/12/18
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/12/18
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

2

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.10) További információk: 2

2

