
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: 5324 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével elnevezésű, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, a Szajoli 
Tiszavirág Óvoda bővítése és felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és felújítása  

A tervezett beruházás során megvalósul az óvoda épület tornaszobával történő bővítése, épületgépészeti belső 
felújítása, tető felújítása, energiahatékonyságának növelése, akadálymentes bejárat kialakítása. A felújítás során 
megtörténik a fűtés és vízvezeték cseréje, a jelenleg 196,64 m2 alapterületű (mosdók, öltözők, konyha) fali és padló 
burkolatának felújítása. 
 
Felújítással és átalakítással érintett helyiségek: 
001 ELŐTÉR - FOLYOSÓ 53,37 
003 FÜRDŐSZOBA 11,24 
004 FOGLALKOZTATÓ 55,58 
005 ÖLTÖZŐ 12,32 
132,51 m2 
 
Az épület jelenlegi mérete nem teszi lehetővé további helyiség használatba vételét, ezért az óvoda épülete 74,34 m2-es 
tornaszobával bővül. A bővített részben kialakításra kerül egy 12,88 m2-es szertár, valamint egy 3,3 m2-es 
akadálymentesített mosdó, 2 db gyermek WC és egy közlekedő. A bővítés 99,75 m2.  
 
Bővítéssel létrejött helyiségek: 
027 KÖZLEKEDŐ 7,13 
028 SZERTÁR 15,20 
029 AKADÁLYMENTES MOSDÓ 4,94 
030 WC 1,52 
031 WC 1,51 
032 TORNASZOBA 63,64 
93,94 m2 

 

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 2018/07/26 

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: [] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú 
Támogatói Szerződés szerint, a Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és felújítása  

1. ajánlati rész: Meglévő épület felújítása 
 
Az eljárás eredményes volt   igen     X  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka:  

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a Támogatói okirat szerint:  
1. ajánlati rész: Meglévő épület felújítása: nettó 25 196 848.- HUF 
 
A beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke:  
1. ajánlati rész: Meglévő épület felújítása: nettó 39 620 000.- HUF 
 
Ajánlatkér ő 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. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és 
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 
75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. 



 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  X igen  nem 

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 árajánlat meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011 azonosítószámú 
Támogatói Szerződés szerint, a Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és felújítása  

2. ajánlati rész: Tornaszoba kialakítása 
 
Az eljárás eredményes volt   igen     X  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka:  

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a Támogatói okirat szerint:  
2. ajánlati rész: Tornaszoba kialakítása:  nettó 10 439 420.- HUF 

A beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke:  
2. ajánlati rész: Tornaszoba kialakítása:  nettó 40 020 000.- HUF 

Ajánlatkér ő 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. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és 
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 
75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  X igen  nem 

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 árajánlat meghaladja a - 75. § (4) 



bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete:                  / Lejárata:  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2018/09/12 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  2018/09/13 

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  

 


