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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 82222067Fax:+36 82510001Telefon:E-mail:

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 82494104Fax:Telefon:E-mail:

üzemeltetési referensKapcsolattartó személy:

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

Kaposvári Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Eötvös Loránd iskola részleges felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001406872019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kaposvári Szakképzési Centrum EKRSZ_
68919160

Kontrássy Utca 2/A

Kaposvár HU232 7400

Barakonyi Szabolcs

uzemeltetes@kszc.hu +36 701989024

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus 
Beszerzési Zrt.

EKRSZ_
19024596

Somssich Pál Utca 17

Kaposvár HU232 7400

Schablauer Péter

info@mkeb-zrt.hu
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Az eljárás eredményes volt:

1.A 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:

2019.11.12

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 Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pázmány Péter utcai telephelyének 
részleges homlokzati hőszigetelése, nyílászárócsere, tetőfelület bádogozásának cseréje és hőszigetelése, valamint belső csapadékvíz 
elvezetése az alábbiak szerint: Homlokzati hőszigetelés: 1.729 m2 Nyílászárócsere: 134 db műanyag és 2 db vasszerkezetes nyílászáró 
Csapadékvízelvezetés: csatornacső és lefolyó csővezetékek kiépítése: 240 m Tetőfelület bádogozása: 198 m A részletes műszaki 
adatokat az ajánlati dokumentáció Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Eötvös Loránd iskola részleges felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mkeb-zrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész, az uniós értékhatár alatti eljárás, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 70 2. Megajánlott jótállási határidő (hónap) 20 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági 
vállalások (szakmai ajánlat) értékelése 10 Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100 Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő 
megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont értékelése Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár A legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás minősül a legkedvezőbb ajánlatnak. Ez az ajánlat (legkedvezőbb tartalmi elem) a maximális pontszámot (felső 
ponthatár) kapja, a további ajánlatok tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint: P = Alegjobb/Avizsgált* (Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határ; Alegjobb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Értékelési szempont: Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap), 
amelyben Ajánlatkérő a kötelezően előírt 24 hónap feletti többlet megajánlást értékeli (egyenes arányosítás) A 2. részszempont 
értékelése Legkedvezőtlenebb szint: 0 hónap többlet megajánlás Legkedvezőbb szint: 24 hónap többlet megajánlás A kötelezően előírt 
jótállás feletti többlet jótállás maximumát Ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg, az ezen időszaknál magasabb többletjótállás 
egyaránt a ponthatár felső határával megegyező mértékű pontot ad. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámot az alábbi képlet szerint: P=Avizsgált/Alegjobb* (Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legkedvezőbb szint, azaz 24 hónap 
többlet jótállás; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A 3. részszempont értékelése Értékelési szempont: 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások számának értékelése (egyenes arányosítás) Legkedvezőtlenebb szint: 0 darab 
megajánlás Legkedvezőbb szint: 4 darab megajánlás Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások (szakmai ajánlat) értékelése 
Vizsgálati elem Megajánlás Ajánlattevői vállalás (igen/nem) 3/1. Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő… 3/2. A járművek, 
munkagépek tankolása… 3/3. A munkaterületen nyertes ajánlattevő… 3/4. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok… 
Jelen értékelés szempontot a Felolvasólapon az EKR logikai műveletként kezeli, azaz ajánlattevő a jelzett értékelési szempontban a 
Felolvasólapon található előírások vállalását úgy tudja jelezni, hogy az adott vállalható előírás melletti „Igen” választ szerepeltet. 
Amennyiben az adott vállalást ajánlattevő nem kívánja vállalni, akkor a logikai műveletként feltett kérdésre „Nem” választ kell adnia. 
Amennyiben ajánlattevő az EKR-ben kitöltött Felolvasólapon jelen értékelési szempontra vonatkozó logikai műveletre nem ad sem „

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:

1000

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

Nettó ajánlati ár: 89,93 pont*70 súlyszám=6.294,90 pont; Megajánlott többlet jótállás: 50 pont*20 súlyszám=
1.000 pont; Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 100 pont*10 súlyszám=1.000 pont

Szöveges értékelés:

8295Record Építő és Szerelőipari Kft.

Nettó ajánlati ár: 100 pont*70 súlyszám=7.000 pont; Megajánlott többlet jótállás: 100 pont*20 súlyszám=2.000
pont; Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások száma: 100 pont*10 súlyszám=1.000 pont

Szöveges értékelés:

10000INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 99.888.129 Ft Megajánlott többlet jótállás: 12 hónap 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 4 darab

11481919214Record Építő és Szerelőipari Kft., 7400 Kaposvár, Teleki Utca 16-18.

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 89.826.509 Ft Megajánlott többlet jótállás: 24 hónap 
Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások: 4 darab

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint 
ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő, 
figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításakor rendelkezésre álló anyagi fedezetet kiegészíti további nettó 
14.919.207 Ft + 27% ÁFA összeggel a szerződés megkötése érdekében. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 89.826.509 Ft

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Igen” sem pedig „Nem” választ, azt Ajánlatkérő „Nem” válaszként fogja értékelni. Ajánlatkérő a megajánlások számát összeadja és az 
alábbiak szerint értékeli: A legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alapján: P = Avizsgált/
Alegjobb* (Pmax – Pmin) + Pmin Ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a pontskála felső 
határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme – 4 darab; Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme

Bontási munkák, Építőmesteri munkák, Szakipari munkák, Csapadékvíz elvezetés, Hőszigetelés, nyílászárócsere

Víz és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1. Adószám: 10628597-2-14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama




