
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 19. (hrsz: 2156.) sz. alatt meglévő szociális épület felújítása és a 5800 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nappali szoc. infrastrukt. fejl. Mezőkovácsházán

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.domjanugyved.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76998310Fax:+36 308204799Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU331NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://varos.mezokovacshaza.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://varos.mezokovacshaza.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 68381011Fax: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

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata EKRSZ_
95571995

Mezőkovácsháza HU332 5800

Árpád Utca 176

Sóki Zoltán

sokizoltan@mezokovacshaza.hu +36 68381011

Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd EKRSZ_
45511202

Kecskemét 6000

Rákóczi Út 9. 1/7.

Domján Ákos

iroda@domjanugyved.hu



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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

1A szerződés száma:

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:

2018.09.10

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

Mezőkovácsháza, Fáy utca 30. (hrsz: 568/24.) sz. alatti épület akadálymentes Wc kialakítása a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező műszaki dokumentumokban foglaltak szerinti tartalommal. A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció 
részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.

Kbt. Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen



13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ajánlatokat, a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján 
értékeli. Értékelési részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 70 2. Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti 
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata : 30. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének módszertana: Az 1. értékelési 
részszempont tekintetében az értékelés a fordított arányosítás módszerével történik. A 2. értékelési részszempontok tekintetében az 
értékelés az egyenes arányosítás módszerével történik. Az értékelés alapját az 1. értékelési részszempont esetében az Ajánlattevő által
ajánlati árként megadott egyösszegű nettó átalányár képezi. Az egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, jelen 
közbeszerzési dokumentáció – annak bármely adattartalma - alapján kalkulálható költséget, ideértve a minden szükséges előkészítési, 
kiegészítő, mérnöki vagy dokumentálási feladat költségét, valamint az általános (fel- és levonulási, szükséges őrzési, stb.) költségeket 
is.

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:

49116

GEKO GENERÁL Gazdasági Szolgáltató Kft. (1163 Budapest, Bábos utca 22.) Ajánlati ár értékelési szempont: 
súlyszám:70 ; ajánlat: 50.995.711,- HUF +Áfa 8,34 pont; súlyozott érték:583,8 pont Az Ajánlati felhívás 13.3. M
/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont: 
súlyszám:30 ajánlat:12 hónap 3,33 pont, súlyozott érték:99,9 pont összesen:683,7 pont

Szöveges értékelés:

683.7GEKO GENERÁL Gazdasági Szolgáltató Kft.

43971

DETA-ÉP Épületszervíz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84) Ajánlati ár értékelési szempont: 
súlyszám: 70 ajánlat: 42.519.274,- HUF +Áfa 10,00 pont, súlyozott érték:700,00 pont Az Ajánlati felhívás 13.3. 
M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont
: súlyszám: 30 ajánlat: 94 hónap (A pontszámításnál az ajánlati felhívásban rögzített maximális 36 hónap kerül 
figyelembe vételre) 10,00 pont súlyozott érték: 300,00 pont Összes pontszám: 1000,00 pont

Szöveges értékelés:

1000.00DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár: 50.995.711,- Ft. Az Ajánlati felhívás 13.3. M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai 
többlettapasztalata minimum 0 hónap –maximum 36 hónap (hónapokban, egész számban megadva): 12. Ajánlattevő nem áll az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alatt, továbbá ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és 
Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata 
érvényes.

24133661242GEKO GENERÁL Gazdasági Szolgáltató Kft., 1163 Budapest, Bábos Utca 22

Ajánlati ár: 42.519.274,- Ft Az Ajánlati felhívás 13.3. M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai 
többlettapasztalata minimum 0 hónap –maximum 36 hónap (hónapokban, egész számban megadva): 94. Ajánlattevő nem áll az 
ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok hatálya alatt, továbbá ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és 
Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata 
érvényes.

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

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



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:

2018.11.20Lejárata:2018.11.16Kezdete:

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem kerül megjelölésre nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevő.

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat - az értékelési szempontok alapján legtöbb pontot elérő, legkedvezőbb ajánlatot 
tartalmazó ajánlat a DETA-ÉP Épületszervíz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84) ajánlata.

Építőmesteri munkák, épületvillamossági munkák, szakipari munkák, épületgépészeti munkák.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.

2018.11.15

2018.11.15
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




