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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-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

Építési beruházás - Thermal Panzió felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Igal Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000067142019
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91643977

Igal HU232 7275

Szent István Utca 107.

Obbás Gyula
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33392657

Siófok 8600

Blaha Lujza Utca 9/A

Gelencsér-Gönczöl Adrienn
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.02.04

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

A "Thermal Panzió" épületének külső és belső felújítása, akadálymentes parkoló kialakítása. A részletes és pontos mennyiségeket, 
továbbá az előírt műszaki paramétereket, részletes feladatleírást, valamint az ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb részletes 
műszaki adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 
felhívásban, a műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben szereplő esetleges konkrét termékekre, és védjegyekre 
hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő elfogad más, a megjelölt termék műszaki - 
technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is. Ebben az esetben azonban a megfelelést vagy az azzal 
egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Építési beruházás - Thermal Panzió felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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882ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok.

Szöveges értékelés:

938Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 77.872.496.- Ft. Az MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság 
megszerzését (névjegyzékbe vételét) követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (maximum 36 hónap) 66 
hónap Vállalt jótállási idő összesen 36 hónap (Min. 36 hónap, max. 60 hónap) Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, tekintettel arra,
hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevővel 
szemben nem állnak fenn kizáró okok.

23036190205ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 3526 Miskolc, Szeles Utca 
67-69.

Nettó ajánlati ár: 70.052.233.- Ft. Az MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság 
megszerzését (névjegyzékbe vételét) követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (maximum 36 hónap) 36 
hónap Vállalt jótállási idő összesen 60 hónap (Min. 36 hónap, max. 60 hónap) Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, tekintettel arra,
hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevővel 
szemben nem állnak fenn kizáró okok.

23932546214Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft, 8638 Balatonlelle, Takács Sándor Utca 39

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:

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:

Nincs ilyen

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

NÉV: Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft. SZÉKHELY: 8638 Balatonlelle, Takács S. u. 39. Nettó ajánlati ár: 70.052.233.- Ft. 
Az MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését (névjegyzékbe vételét) 
követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (maximum 36 hónap) 36 hónap Vállalt jótállási idő összesen 60 hónap (
Min. 36 hónap, max. 60 hónap) NÉV: ENERGY HUNGARY Építőipari és Kereskedelmi Zrt. SZÉKHELY: 3526 Miskolc, Szeles u. 67-69. 
Nettó ajánlati ár: 77.872.496.- Ft. Az MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, a jogosultság 
megszerzését (névjegyzékbe vételét) követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (maximum 36 hónap) 66 hónap 
Vállalt jótállási idő összesen 36 hónap (Min. 36 hónap, max. 60 hónap) Ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, tekintettel arra, hogy 
ajánlatuk megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevőkkel szemben 
nem állnak fenn kizáró okok.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

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:

Igen
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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.2.10) 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:

a nyertes ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és nyertes 
ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot, a Kbt. 69. § (4) és a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alapján ajánlata érvényes, valamint a nyertes ajánlati ár a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

23932546214Bór és Társai Építőipari és Kereskedelmi Kft, 8638 Balatonlelle, Takács Sándor Utca 39

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati 
ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési 
Hatóság útmutatójának KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. ba) pontja szerinti fordított 
arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 
tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlatkérő a 2. 
értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (36 hónap és az ezen időtartam feletti megajánlásokat) 10 
pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatójának KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás 
módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált / A legjobb) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes 
jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlatkérő a 3. értékelési
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (60 hónap és az ezen időtartam feletti megajánlásokat) 10 pontot ad, a 
többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának
KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = (A vizsgált / A legjobb) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer 
alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (
ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Az ajánlatok összpontszámának kiszámítása: A 
súlyozás előtti pontszámot – ha szükséges – az ajánlatkérő 2 (két) tizedesjegyre kerekíti. A súlyozott pontszámot – ha szükséges – az 
ajánlatkérő szintén 2 (két) tizedesjegyre kerekíti. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az 
ajánlatkérő megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az 
ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A legjobb ár-érték elve értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Ha több ajánlatnak 
azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési 
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot 
kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást

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:

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

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek, és ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok.

Szöveges értékelés:
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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:

A vállalkozási szerződés legkorábban 2019.02.28. napján írható alá.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.27Lejárata:2019.02.23Kezdete:

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

2019.02.22

2019.02.22




