ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000431882018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Somlószőlős Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Egészségügyi alapellátás fejlesztése.

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:

Somlószőlős Község Önkormányzata

EKRSZ_
55428350

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Somlószőlős

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

8483

somloszolos@iplus.hu

Kiss
Telefon:

János
+36 88276001

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

www.somloszolos.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Egészségügyi alapellátás fejlesztése.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Orvosi rendelő bővítése meglévő épület részleges elbontásával, hátrafelé történő bővítésével.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

EKR000431882018

Ország:

Magyarország

Kussuth Lajos Utca 164

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU213

Norbert
Fax:

+36 88276001

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész.
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:
2018.07.20.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
Ajánlatkérő rendelkezésére áll a tervezői árazott költségvetés. A becsült érték meghatározása az árazott költségvetés alapján
történt.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

1
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:

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

Brunner és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft, 8460 Devecser, Jókai Utca 6

10737932219

Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő. Az ajánlat tartalmi elemei: 1. Ajánlati ár. : 38 157 107,- Ft. 2. Jótállás
időtartama. : 12 hónap. 3. Felelős műszaki vezető MV-É többlet gyakorlati ideje. : 180 hónap.

Buildmaxcorp Építő Szociális Szövetkezet, 8483 Somlószőlős, Kossuth Lajos Utca 186

25843198219

Ajánlatkérő alkalmassági feltételt nem írt elő. Az ajánlat tartalmi elemei: 1. Ajánlati ár. : 36 208 835,- Ft. 2. Jótállás
időtartama. : 12 hónap. 3. Felelős műszaki vezető MV-É többlet gyakorlati ideje. : 210 hónap.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR000431882018

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Brunner és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft
Szöveges értékelés:

9650

Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő a szerződéskötésre alkalmas.

Buildmaxcorp Építő Szociális Szövetkezet
Szöveges értékelés:

10000

Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő a szerződéskötésre alkalmas. A legkedvezőbb ajánlatot tette.

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:
1. részszempont esetében: A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árra a maximális
100 pontot adja. A többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Pontszám = legkedvezőbb ajánlat/vizsgált
ajánlat x 100 x súlyszám (fordított arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni (KH útmutató 1 b) ba) pont.).
2. részszempont esetében: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, amelyre az ajánlatkérő a maximális 100 pontot adja. A többi ajánlatra
a legmagasabb ajánlathoz viszonyított egyenesen arányos pontszám jár, melynek számítása az alábbi képlet alapján történik: Pontszám
= vizsgált ajánlat/ legkedvezőbb ajánlat x 100 x súlyszám (egyenes arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell
meghatározni. (KH útmutató 1 b) bb) pont.) A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet meghaladó
időtartamra (jótállás maximum: 36 hónap) is a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Jótállás maximum: 36 hónap, jótállás
minimum: 12 hónap. 3. részszempont esetében: A legmagasabb érték a legkedvezőbb, amelyre az ajánlatkérő a maximális 100 pontot
adja. A legalacsonyabb érték a 0 hónap szakmai gyakorlat, amelyre ajánlatkérő a minimális 0 pontot adja. A többi ajánlatra a
legmagasabb ajánlathoz (maximum 60 hónap vehető figyelembe) viszonyított egyenesen arányos pontszám jár, melynek számítása az
alábbi képlet alapján történik: Pontszám = vizsgált ajánlat/ legkedvezőbb ajánlat (maximum 60 hónap) x 100 x súlyszám (egyenes
arányosság). A pontszámot egész számra kerekítve kell meghatározni. (KH útmutató 1 b) bb) pont.) A Kbt. 77. § 81) bekezdése alapján
ajánlatkérő a legkedvezőbb szintet meghaladó értékre (többlet gyakorlati idő maximum: 60 hónap) is a ponthatár felső határával
azonos számú pontot ad. Többlet gyakorlati idő maximum: 60 hónap, többlet gyakorlati idő minimum: 0 hónap.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Buildmaxcorp Építő Szociális Szövetkezet, 8483 Somlószőlős, Kossuth Lajos Utca 186

25843198219

Az ajánlatok értékelése során a legmagasabb pontszámot kapta.
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

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

EKR000431882018

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.08.11.

2018.08.15.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.08.09.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.08.10.

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról

EKR000431882018

Indítás dátuma

2018.08.10. 10:
09:47

Indító felhasználó

helyespeter

Összesen: 1 sor (1 / 1)

