ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000460332019
E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Ölbőpusztai istálló felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

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:

Bábolna

HU212

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Bősze

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
77548775

Nemzeti azonosítószám

Mészáros Út 1.

Postai cím:
Város:

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

menesbirtok@babolnamenes.hu

Telefon:

2943

Ország:

Magyarország

László
+36 34569223

Fax:

+36 34569222

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
87834853

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

www.babolnamenes.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Papcsák Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Alkotmány Utca 10. 3. em. 24.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Bartl

kozbeszerzes@papcsak.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Barbara
+36 14120742

Fax:

+36 13125922

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

www.babolnamenes.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000460332019

2019.07.23 11:25:56

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

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A beruházás célja az ölbőpusztai majorságban (Tárkány külterület 0546/1 hrsz.) található palás futóistálló és cserepes kisboxos istálló
felújítása. Feladat a futó istálló tető, födém és homlokzat felújítása, valamint a kisboxos istálló tetőfelújítása tartalmazza. Az
elvégzendő feladat meglévő műemléki épületeket érint. Az elvégzendő feladatok részletes leírását aközbeszerzési dokumentumok
körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:
2019.05.28
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
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

Szabados épszer Kft, 1098 Budapest, Napfény Utca 2. II. lház. fszt. 2.

26557526243

A Szabados Épszer Kft. (1098 Budapest, Napfény utca 2. II. lház. fszt. 2.) ajánlata mind formai, mind tartalmi szempontból
megfelel az ajánlati felhívás, ajánlattételi dokumentáció és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (
HUF): 204 696 868 2. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap): 24 3. A
szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember építési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában
szerzett tapasztalata (hónap minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap): 48 4. A III.1.3) M/2 pontja szerinti
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember műemlék épületek kivitelezésére irányuló projektek helyszíni
irányításában szerzett tapasztalata (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap): 48

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szabados épszer Kft

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.ba) pontja
szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli az ajánlatok elbírálása során.
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
A 2-4. részszempont esetében: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja szerinti egyenes
arányosítás; P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám.
P max: A pontskála felső határa, azaz 10 P min: A pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a 2. értékelési részszempont esetében 24
hónap a 3-4. szempontok estében 48 hónap Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés
szabályai szerint kettő tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot. A 2. részszempont esetében a kötelezően
előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt kiterjesztett jótállási időtartam kerül értékelésre. Amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt 12
hónap jótálláson felül kiterjesztett jótállási időtartamot nem vállal (ez esetben a felolvasó lapon „0”, azaz nulla értéket kell
szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli.
A 3. részszempont vonatkozásában az értékelési szempontonként az ajánlatban megadott a szerződés teljesítésében résztvevő
szakember építési projektekben építési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap, melyben közreműködött) kerül
értékelésre. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 48 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a
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maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. Az 4. részszempont vonatkozásában az értékelési szempontonként az ajánlatban megadott
a szerződés teljesítésében résztvevő szakember műemléki épületekkel kapcsolatos építési projektekben kivitelezési munkák helyszíni
irányításában szerzett tapasztalata (hónap, melyben közreműködött) kerül értékelésre. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
előírja, hogy a 48 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. Ajánlatkérő az
alkalmazott értékelési részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy
pontosságig, kerekítve kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A
súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szabados épszer Kft, 1098 Budapest, Napfény Utca 2. II. lház. fszt. 2.

26557526243

Az ellenszolgáltatás összege: 204 696 868 Ft A legjobb ár-érték arányú ajánlatot a Szabados Épszer Kft. (1098 Budapest,
Napfény utca 2. II. lház. fszt. 2.) tette.
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:
bádogozás, lakatos, elektromos szerelés, szaluzás, falazás, felelős műszaki vezetés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Péntek Tibor (nyilvántartási száma: 01-4879); Szabados és Társa Kft. (adószám: 13133076-2-43)
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:
Péntek Tibor (nyilvántartási száma: 01-4879): M/2 alkalmassági feltétel; Szabados és Társa Kft. (adószám: 13133076-2-43): M/1
alkalmassági feltétel

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:

2019.07.24

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.23
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2019.07.29

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
2019.07.23

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el, és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő
tekintetében végzi el a bírálatot. A fentiekre tekintettel az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be az értékelés szempontjából
figyelembe vett, de a jelen összegezés V. szakasza szerinti érvényesség/érvénytelenség tekintetében el nem bírált ajánlatot: 2. ajánlat:
MARÉP Kft. (2890 Tata, Egység utca 22.) Értékelési részszempont Megajánlott érték 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 215 208
893 2. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap): 0 3. A szerződés
teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember építési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett
tapasztalata (hónap minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap): 0 4. A III.1.3) M/2 pontja szerinti alkalmassági
követelmény igazolására bemutatott szakember műemlék épületek kivitelezésére irányuló projektek helyszíni irányításában szerzett
tapasztalata (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap): 0

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

