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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66444568Fax:+36 703605489Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU332NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Művelődési Ház épületének energetikai felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Szeghalom Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000174082018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Szeghalom Város Önkormányzata EKRSZ_
74009794

Szeghalom HU332 5520

Szabadság Tér 4-8.

Macsári József

muszak@szeghalom.hu +36 66371342 +36 66371623

www.szeghalom.hu

Dr. Kállai Sándor ügyvéd EKRSZ_
22710671

Békéscsaba 5600

Kinizsi Utca 13.

Kállai Sándor

drkallaisandor@gmail.com

www.szeghalom.hu
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Szeghalmon a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ épületének energetikai korszerűsítése, mely magában foglalja a 
padlásfödém hőszigetelését, a fűtési rendszer korszerűsítését, napelemes rendszer kiépítését és a külső nyílászárók cseréjét, az 
alábbiak szerint: - födémhőszigetelés 631m2, (padlásfödémeken 20 cm kőzetgyapot elhelyezése) - napelemes rendszer kiépítése, 
- teljes fűtéskorszerűsítés, régi elavult gázkazánok cseréje új korszerű kondenzációs kazánokra Teljes felújítással érintett terület:
1076,32 m2. Nyílászárók cseréje: 33 db. A beruházás nem építési engedélyhez kötött tevékenység. Részletes adatok a műszaki 
dokumentációban találhatóak.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Művelődési Ház épületének energetikai felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet (Uniós értékhatár alatti eljárás)

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 47.258.415 HUF Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. Az elvégzett bírálat eredményeként az ajánlatkérő megállapította, hogy a 
gazdaságilag legkedvezőbb érvényes ajánlatot ajánlotta. A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás kiküldésére nem volt szükség, 
mivel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlattevő 
benyújtotta.

44297046224Zsigovics Gábor ev, 5520 Szeghalom, Árpád Út 80

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett útmutatója 1.sz. mell. ba) 
pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében Ajánlatkérő 
az Útmutató 1.sz. mell. 1 bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelés

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

955.2Blaskó György egyéni vállalkozó

Szöveges értékelés:

1000Zsigovics Gábor ev

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 50.478.937 HUF M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 
tapasztalata a (min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

44449731224Blaskó György egyéni vállalkozó, 5520 Szeghalom, Hunyadi Utca 31/1

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 47.258.415 HUF M.1. pontban bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 
tapasztalata a (min 0, max. 24 hó) /: 24 hónap Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel.

44297046224Zsigovics Gábor ev, 5520 Szeghalom, Árpád Út 80

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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drkallaisandorÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.07.Lejárata:2018.07.03.Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

2018.07.02.

2018.07.02.




