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Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

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

Bugyi

NUTS-kód:

HU120

Postai irányítószám:

Somogyi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
68323345

Nemzeti azonosítószám

Beleznay Tér 1

Postai cím:
Város:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

polgarmester@bugyi.hu

Telefon:

2347

Ország:

Magyarország

Béla
+36 29547502

Fax:

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

http://bugyi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem
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2019.07.10 15:38:58

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú építési beruházás
megvalósítására

Hivatkozási szám:

EKR000438272019

II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel. A foglalkoztatók
alapterülete legalább 50 m2 legyen. Biztosítani kell a foglalkoztatók szükség szerinti egybenyithatóságát. Az épületben egy
melegítőkonyha és egy mosoda is helyet kell, hogy kapjon. Az épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési
helyiségeket, egy irodát és egy raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 Főbb
mennyiségek: Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (437,66 m2); Fejtett föld felrakása
szállítóeszközre, géppel, elszállítás lerakóhelyre (397,34 m3); Beton sávalap készítése (108,1 m3); Vasbeton sávalap készítése (162,14
m3); Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból (18,45 t); Pillér készítése,
vasbetonból, változó keresztmetszettel (11,4 m3); Vasbeton gerenda készítése (16,78 m3); Vasbeton koszorú készítése (26,13 m3);
Földszint feletti vasbeton födémlemez készítése (47,03 m3); Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból (41 m3); Előregyártott
azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (84 db); Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből (
739,64 m2); Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből (239,7 m2); Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (
fűrészelt) fából (803,18 m2); Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 5/5 lécből, cserépfedés alatt (947,29 m); Tetőlécezés
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 5/5 lécből, fémlemez fedés alatt (295,24 m); Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen (1508,99 m2); Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen (259,4 m2); Szerelt gipszkarton álmennyezet fa vázszerkezetre (279,24
m2); Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között (671,76 m2);
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5
mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (497,29 m2); Padlóburkolat készítése,
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (330,76 m2); Fa kül- és beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), konszignáció szerinti műszaki tartalommal és
kiegészítőkkel, gyári felületkezeléssel (99 db); Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel
(1558 m2); Sószoba kialakítása (Himalája dekor sóoszlop – 10 db; Himalája sótégla fal - 0,9 m2; Himalája keretes sóhomokozó - 8 m2;
Sógenerátor – 1 db) Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1230 mm,szél.:
2000 mm, zöld (66 db); Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből (484,9 m2); Aszfalt útburkolat bontása, kötőrétegekkel
együtt, törmelék elszállításával, aszfalt útburkolat javítása kézi aszfaltozással (1,083 m3); Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó
vezetékvégek bekötése nélkül (3980 m); Épület teljes gépészeti munkájának ellátása; Konyhatechnológia beszerelése A teljes
mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

291 569 578

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
HUF
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Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest

2347 Bugyi, Széchenyi tér 1. 1280 hrsz. ingatlan

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel. A foglalkoztatók
alapterülete legalább 50 m2 legyen. Biztosítani kell a foglalkoztatók szükség szerinti egybenyithatóságát. Az épületben egy
melegítőkonyha és egy mosoda is helyet kell, hogy kapjon. Az épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési
helyiségeket, egy irodát és egy raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 Főbb
mennyiségek: Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával (437,66 m2); Fejtett föld felrakása
szállítóeszközre, géppel, elszállítás lerakóhelyre (397,34 m3); Beton sávalap készítése (108,1 m3); Vasbeton sávalap készítése (162,14
m3); Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból (18,45 t); Pillér készítése,
vasbetonból, változó keresztmetszettel (11,4 m3); Vasbeton gerenda készítése (16,78 m3); Vasbeton koszorú készítése (26,13 m3);
Földszint feletti vasbeton födémlemez készítése (47,03 m3); Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból (41 m3); Előregyártott
azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (84 db); Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből (
739,64 m2); Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből (239,7 m2); Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (
fűrészelt) fából (803,18 m2); Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 5/5 lécből, cserépfedés alatt (947,29 m); Tetőlécezés
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 5/5 lécből, fémlemez fedés alatt (295,24 m); Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen (1508,99 m2); Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen (259,4 m2); Szerelt gipszkarton álmennyezet fa vázszerkezetre (279,24
m2); Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között (671,76 m2);
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5
mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (497,29 m2); Padlóburkolat készítése,
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (330,76 m2); Fa kül- és beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), konszignáció szerinti műszaki tartalommal és
kiegészítőkkel, gyári felületkezeléssel (99 db); Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel
(1558 m2); Sószoba kialakítása (Himalája dekor sóoszlop – 10 db; Himalája sótégla fal - 0,9 m2; Himalája keretes sóhomokozó - 8 m2;
Sógenerátor – 1 db) Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1230 mm,szél.:
2000 mm, zöld (66 db); Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből (484,9 m2); Aszfalt útburkolat bontása, kötőrétegekkel
együtt, törmelék elszállításával, aszfalt útburkolat javítása kézi aszfaltozással (1,083 m3); Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe
húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó
vezetékvégek bekötése nélkül (3980 m); Épület teljes gépészeti munkájának ellátása; Konyhatechnológia beszerelése A teljes
mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:
Megnevezés

Igen
Súlyszám / Jelentőség

A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény 20
tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0
hónap, maximum 60 hónap)
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Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap
felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)

Költség kritérium:
Ár kritérium:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt Igen
esetekben:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Igen

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem
Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

EKR000438272019

Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben

Elnevezés:

1

A szerződés száma:

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.2) Az eljárás eredménye
2019.07.10

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

6

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

6

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
47901762

Postai cím:
Postai irányítószám:

2340

Ország:

Magyarország

Város:

Kiskunlacháza

HU120

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Dömsödi Út 23
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

info@meritotrend.hu

Telefon:

Internetcím:

+36 706749900

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

24392950213

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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291 569 578

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Igen

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Felelős műszaki vezető
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Postai irányítószám:

Ország:

Város:

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

Telefon:

Internetcím:

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:
Nem

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név:

EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Nemzeti azonosítószám
Társaság

EKRSZ_
94441435

Postai cím:
Postai irányítószám:

1184

Ország:

Magyarország

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Aranyeső Utca 8.

Egyéb cím adatok:

12651232243

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
47901762

Postai cím:
Postai irányítószám:

2340

Ország:

Magyarország

Kiskunlacháza

NUTS-kód:

HU120

Dömsödi Út 23

Egyéb cím adatok:

24392950213

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

F-Építő Generál Zrt.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
61910744

Postai cím:
Postai irányítószám:
Egyéb cím adatok:

EKR000438272019

8000

Ország:

Magyarország

Budai Út 14

Város:

Székesfehérvár

NUTS-kód:

HU211

13523398207

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
58454734

Postai cím:
Postai irányítószám:

1091

Ország:

Magyarország

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.

Egyéb cím adatok:

12525689243

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
98928116

Postai cím:
Postai irányítószám:

6050

Ország:

Magyarország

Lajosmizse

HU331

NUTS-kód:

Dózsa György Út 219

Egyéb cím adatok:

10660612203

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
65613524

Postai cím:
Postai irányítószám:

1163

Egyéb cím adatok:

Ország:

Magyarország

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Cziráki Utca 26-32.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

25121254242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.04.16
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

EKR000438272019

Nem

VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a felhívás V.2) 4. pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális
sorrendjét. Az eljárás során beérkezett további, nem a legkedvezőbb ajánlattevők adatai: Név: Bástya Millenium Zrt. Székhely: 1163
Budapest Cziráki Utca 26-32. Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Nettó
ajánlat ár (HUF) 395.320.321,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 102 hónap Többletjótállás mértéke
hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 12 hónap Név: EcoSaving
Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft. Székhely: 1184 Budapest Aranyeső Utca 8. Ajánlattevő ajánlatának értékelési
részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Nettó ajánlat ár (HUF) 317.800.000,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő,
a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap,
maximum 60 hónap) 60 hónap Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap,
maximum 12 hónap) 12 hónap Név: F-Építő Generál Zrt. Székhely: 8000 Székesfehérvár Budai Út 14. Ajánlattevő ajánlatának
értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Nettó ajánlat ár (HUF) 347.564.835,- HUF A teljesítésbe
bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 87 hónap Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap felett (
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 12 hónap Név: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. Székhely: 6050 Lajosmizse Dózsa György Út
219. Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Nettó ajánlat ár (HUF) 315.106.169,
- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 163 hónap Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan
kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 12 hónap Név: RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Kft. Székhely
: 2194 Tura Rákóczi Utca 60. Név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. Székhely: 1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Nettó ajánlat ár (HUF) 289.007.356,HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 52 hónap Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan
kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 12 hónap A Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján
ajánlatkérő elvégezte az ajánlatok értékelését, amely alapján nem RABEL-DEKOR Építőipari és Szolgáltató Kft. és OCTOPUS Invest
Szolgáltató Kft., Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft., EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Kft., F-Építő Generál Zrt., valamint
Bástya Millenium Zrt. tekinthető az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevőnek. Fent írtak alapján ajánlatkérő részletesen
nem bírálta fent megjelölt ajánlattevők ajánlatát.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019.07.10

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Hirdetmény:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről

Feladott

2019.07.10

Közzététel
dátuma
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