ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000117012018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt

Közbeszerzés
tárgya:

„Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai

Felelősségű Társaság

fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosító számú
projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki
dokumentációban szereplő tartalommal..

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:

Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
27644652

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szekszárd

HU233

NUTS-kód:

7100

Ország:

Magyarország

Szent István Tér 11-13

Egyéb cím adatok:

Varga-Stadler

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

varga.stadler@tolnamegye.hu

Telefon:

Gábor

+36 74505630

Fax:

+36 74505630

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

www.tolnamegye.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Decs Nagyközség Önkormányzata

EKRSZ_
85104057

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Decs

Egyéb cím adatok:

phdecs@decs.hu

Antal
Telefon:

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

7144

Ország:

Magyarország

Fő Utca 23

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU233

NUTS-kód:

www.decs.hu

Zsolt
+36 74595903

Fax:

+36 74595903

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
10248313

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tamási

NUTS-kód:

HU233

Egyéb cím adatok:

Vas Gereben Utca 1

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Bujdosó

titkarsag@bujdosoiroda.com

Telefon:

7090

Ország:

Magyarország

Arnold
+36 74470699

Fax:

+36 74470699

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

www.bujdosoiroda.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
„Decsi Idősek Otthona és az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése” elnevezésű, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012
azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal
..
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
I. részajánlati kör: Decsi Idősek Otthona Az Idősek Otthona épületének komplex energetikai fejlesztése keretében szigetelésre,
külső nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, napelemes rendszer létesítésére, valamint projektarányos akadálymentesítésre
kerül sor. II. részajánlati kör: Óvoda Az Óvoda épületének komplex energetikai fejlesztése keretében szigetelésre,
fűtéskorszerűsítésre, valamint projektarányos akadálymentesítésre kerül sor. A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek
feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció
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:
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2018.05.22.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

1 - Decsi Idősek Otthona

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

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:

3

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

Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos Utca 30 11295145217
Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való
megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. Részszempont Megajánlás 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó
90.848.234,- Ft 2. Többletjótállás vállalása (hónap) 0 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

700.00

Szöveges értékelés:

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

100

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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra)
100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési
Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva: P=(A_legalacsonyabb/A_vizsgált )×(P_max-P_min )+P_min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legalacsonyabb: A meghatározott
szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték A vizsgált: A
vizsgált ajánlatban meghatározott érték Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a 2016. december
21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti egyenes arányosítás
módszerével az alábbiak szerint: - a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap; - a 36 hónap többletvállalás esetén az ajánlat
100 pontot kap; - a 0 és a 36 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra. P =
a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált többletvállalás hónapokban P = (A vizsgált /
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36) × (P max - P min) + P min A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36
hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb
megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál
előnyösebb megajánlást tartalmaz. Az értékelési részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek az értékelési részszempont a
felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok (szorzatok) kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az
ajánlat pontértékét. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos Utca 30

11295145217

Nettó vállalkozási díj: 90.848.234,- Ft Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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

KER-PLAN Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7100 Szekszárd, 11286525217
Palánki Út 11
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után
nyújtották be.

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

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

2 - Óvoda

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:
Az eredménytelenség indoka:

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

Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos Utca 30 11295145217
Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való
megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas. Részszempont Megajánlás 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó
47.954.563,- Ft 2. Többletjótállás vállalása (hónap) 0 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

700.00

Szöveges értékelés:

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

100

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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díjra)
100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési
Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva: P=(A_legalacsonyabb/A_vizsgált )×(P_max-P_min )+P_min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legalacsonyabb: A meghatározott
szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték A vizsgált: A
vizsgált ajánlatban meghatározott érték Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a 2016. december
21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti egyenes arányosítás
módszerével az alábbiak szerint: - a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap; - a 36 hónap többletvállalás esetén az ajánlat
100 pontot kap; - a 0 és a 36 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra. P =
a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A vizsgált = a vizsgált többletvállalás hónapokban P = (A vizsgált /
36) × (P max - P min) + P min A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36
hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb
megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál
előnyösebb megajánlást tartalmaz. Az értékelési részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek az értékelési részszempont a
felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok (szorzatok) kerülnek összeadásra. Az így kapott eredmény adja az
ajánlat pontértékét. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Sz+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos Utca 30

11295145217

Nettó vállalkozási díj: 47 954 563,- Ft Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
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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:

2018.07.14.

2018.07.18.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.13.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.13.

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 a felhívásban valamennyi részajánlati körben előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát
a 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el és ebben az esetben csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében
végzi el a bírálatot. Ennek megfelelően az ajánlatkérő valamennyi részajánlati körben csak az értékelési sorrendben
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében SZ+C Stúdió Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay
Vilmos utca 30., adószám: 11295145-2-17) végezte el a bírálatot, így az ADRI-ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100
Szekszárd, Tinódi u. 4., adószám: 13512116-2-17) ajánlattevő által benyújtott ajánlatok vonatkozásában egyik részajánlati
körben sem került sor a Kbt. 69. §-ban foglalt bírálati cselekményekre, ezért ezen ajánlatok érvényessége egyik részajánlati
körben sem állapítható meg. A bírálat alá nem vont ajánlattevők ajánlatainak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): I.
részajánlati kör: Decsi Idősek Otthona 1./ ADRI-ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4., adószám:
13512116-2-17) Ajánlat: Részszempont Megajánlás 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 97.224.337,- Ft 2. Többletjótállás vállalása
(hónap) 0 hónap II. részajánlati kör: Óvoda 1./ ADRI-ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.,
adószám: 13512116-2-17) Ajánlat: Részszempont Megajánlás 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) nettó 49.381.937,- Ft 2. Többletjótállás
vállalása (hónap) 0 hónap
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