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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Lakások felújítása Jászalsószentgyörgyön

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

EKRSZ_
61578746

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Jászalsószentgyörgy
NUTS-kód:

HU322

Egyéb cím adatok:

Fő Út 53/A.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Kovács

jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Telefon:

+36 57556025

http://www.jaszalsoszengyorgy.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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Ország:

Magyarország

Kornél

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

5054

Fax:

+36 57556025

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 4 db lakásának felújítása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész; XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
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:
2018.07.20
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Lakások felújítása Jászalsószentgyörgyön 1. rész

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó, 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Út 32

63911682236

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály e.v. Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. Adószáma: 63911682-2-36 1
. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 10.162.003.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 121 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 36 Indoklás: Szarvák Mihály e.v (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. Ajánlattevő székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. Adószám: 24876384-2-16 1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 9.592.380.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 93 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 48 Indoklás: Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó

935.76

Szöveges értékelés:

Szarvák Mihály e.v. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 935,76

MALAJ CENTER Kft.
Szöveges értékelés:

1000.00
A Malaj Center Kft. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 1000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. értékelési részszempontok
esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet
A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. értékelési
részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó forintban. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. 2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): A 2.
értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Több szakember megajánlása esetén
kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben
párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a
60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a
teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0
pontot fog kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén
Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember
tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő szakmai tapasztalati
időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember
magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a
szerződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia, aki legkésőbb a
szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Az
értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb)
ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 3. részszempont: A
kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (hónap): Az értékelés módszere a 3.
részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a
maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes
kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60
hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot
meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés).
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 46.) nyújtotta be.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
MV-É felelős műszaki vezető
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Gattyán Építész Iroda Kft. 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 3. Adószám: 23922248-2-16
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Lakások felújítása Jászalsószentgyörgyön 2. rész

A szerződés száma:

2

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó, 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Út 32

63911682236

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály e.v. Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. Adószáma: 63911682-2-36 1
. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 28.701.855.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 121 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 36 Indoklás: Szarvák Mihály e.v (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. Ajánlattevő székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. Adószám: 24876384-2-16 1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 23.459.622.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 93 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 48 Indoklás: Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó

847.15

Szöveges értékelés:

Szarvák Mihály e.v. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 847,15

MALAJ CENTER Kft.
Szöveges értékelés:

1000.00
A Malaj Center Kft. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 1000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. értékelési részszempontok
esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet
A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. értékelési
részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó forintban. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. 2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): A 2.
értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Több szakember megajánlása esetén
kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben
párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a
60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a
teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0
pontot fog kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén
Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember
tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő szakmai tapasztalati
időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember
magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a
szerződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia, aki legkésőbb a
szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Az
értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb)
ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 3. részszempont: A
kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (hónap): Az értékelés módszere a 3.
részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a
maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes
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kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60
hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot
meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 46.) nyújtotta be.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
MV-É felelős műszaki vezető
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Gattyán Építész Iroda Kft. 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 3. Adószám: 23922248-2-16
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - Lakások felújítása Jászalsószentgyörgyön 3. rész

A szerződés száma:

3

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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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, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó, 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Út 32

63911682236

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály e.v. Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. Adószáma: 63911682-2-36 1
. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 5.180.751.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 121 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 36 Indoklás: Szarvák Mihály e.v (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. Ajánlattevő székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. Adószám: 24876384-2-16 1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 3.493.793.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 93 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 48 Indoklás: Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó

747.07

Szöveges értékelés:

Szarvák Mihály e.v. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 747,07

MALAJ CENTER Kft.
Szöveges értékelés:

1000.00
A Malaj Center Kft. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 1000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. értékelési részszempontok
esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet
A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. értékelési
részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó forintban. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. 2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): A 2.
értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Több szakember megajánlása esetén
kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben
párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a
60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a
teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0
pontot fog kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén
Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember
tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő szakmai tapasztalati
időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember
magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a
szerződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia, aki legkésőbb a
szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Az
értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb)
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ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 3. részszempont: A
kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (hónap): Az értékelés módszere a 3.
részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a
maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes
kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60
hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot
meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 46.) nyújtotta be.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
MV-É felelős műszaki vezető
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Gattyán Építész Iroda Kft. 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 3. Adószám: 23922248-2-16
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

4 - Lakások felújítása Jászalsószentgyörgyön 4. rész

A szerződés száma:

4

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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Igen

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

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, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó, 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi Út 32

63911682236

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály e.v. Ajánlattevő székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. Adószáma: 63911682-2-36 1
. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 7.821.657.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 121 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 36 Indoklás: Szarvák Mihály e.v (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. Ajánlattevő székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. Adószám: 24876384-2-16 1.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) 7.427.468.- 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (hónap) 93 3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (
hónap) 48 Indoklás: Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó

939.72

Szöveges értékelés:

Szarvák Mihály e.v. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 939,72

MALAJ CENTER Kft.
Szöveges értékelés:

1000.00
A Malaj Center Kft. érvényes ajánlatot adott. Összpontszáma: 1000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. értékelési részszempontok
esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet
A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. értékelési
részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó forintban. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. 2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
jogosultsággal rendelkező szakember magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap): A 2.
értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Több szakember megajánlása esetén
kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben
párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a
60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a
teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0
pontot fog kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén
Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember
tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy az értékelendő szakmai tapasztalati
időt a megajánlott, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember
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magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte. A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a
szerződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia, aki legkésőbb a
szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Az
értékelés módszere a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb)
ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 3. részszempont: A
kivitelezésre ajánlott, annak sikeres műszaki átadás-átvételéről számított jótállás időtartama (hónap): Az értékelés módszere a 3.
részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a
maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes
kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az alábbiak szerint: 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás nem lehetséges, míg a 60
hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot
meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli (Kbt. 77. § (1) bekezdés).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MALAJ CENTER Kft., 5054 Jászladány, Kossuth Út 46.

24876384216

A Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 46.) nyújtotta be.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
MV-É felelős műszaki vezető
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Gattyán Építész Iroda Kft. 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 3. Adószám: 23922248-2-16
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.09.15

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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Lejárata:

2018.09.19

2018.09.14

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.09.14

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.09.12 20:45:27
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