9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (6800
Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Építési szerződés - A Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda
bővítése
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend) szerinti
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: A részvételi felhívás 14486/2013 azonosító számon
2013. szeptember 2-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2013/103. számában.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet
összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u.
11-13.):
Bírálati szempont

Ajánlat

Nettó vállalkozói díj (HUF-ban)

479.816.501,- Ft

Napi késedelmi kötbér (a nettó vállalkozói díj %-ában, két
tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke:
0,10%/nap)

0,10 %

Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában,
két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke:
5,00%, legkedvezőbb szintje: 15,00%)

5,00 %

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a
szerződés teljesítésére.

1

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:

Az elbírálás
részszempontjai

Az ajánlattevő neve:

Építészmester
Tervező és
Kivitelező Zrt.

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Nettó vállalkozói díj
(HUF-ban)

60

10

600

Napi
késedelmi
kötbér
(a
nettó
vállalkozói díj %ában, két tizedes
jegyig
megadva,
ajánlati
elem
minimum
értéke:
0,10%/nap)

20

10

200

Meghiúsulási kötbér
vállalása (a nettó
vállalkozói díj %ában, két tizedes
jegyig
megadva,
ajánlati
elem
minimum
értéke:
5,00%,
legkedvezőbb
szintje: 15,00%)

20

10

200

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1.000

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Pontszámok
kiosztásának módszere: legjobb ajánlat 10 pontot kap; a többi ajánlattevő
pontszámának kiszámítása:
Az 1. bírálati részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás
módszere; a 2. és 3. bírálati részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere.
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u.
11-13.):
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Bírálati szempont

Ajánlat

Nettó vállalkozói díj (HUF-ban)

479.816.501,- Ft

Napi késedelmi kötbér (a nettó vállalkozói díj %-ában, két
tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke:
0,10%/nap)

0,10 %

Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában,
két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke:
5,00%, legkedvezőbb szintje: 15,00%)

5,00 %

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére és a
Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
igénylő ajánlatot tette.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Zsaluzási munkák, Földmunkák, Alapozási munkák,
Helyszíni beton és vb. munkák, Szárazépítési munkák, Burkolási munkák,
Felületképzési munkák, Szigetelési munkák, Víz- csatorna szerelés, Fűtés-hűtés
szerelés, Légtechnika szerelés, Uszoda szerelés, Épületautomatika és épületfelügyelet
szerelés, Erősáram szerelés, Gyengeáram szerelés, Közművek, Útépítés – parkoló,
Medence élményelemek szerelése, Bádogozási munkák, Lakatos munkák, Villamos
felelős műszaki vezetés, Gépész felelős műszaki vezetés, Építőipari munkavédelmi
koordináció végzése, Építőipari kivitelezési minőségbiztosítás végzése
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Innovill Villamos Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmezővásárhely,
Ipoly u. 30/a.): M3. C) alkalmassági feltétel
Hauskomfort Szerelőipari és Fővállalkozó Kft. (6762 Sándorfalva, Kishomok köz 13.):
M3. B) alkalmassági feltétel
Környezetügyi Bt. (6635 Szegvár, Kórógy u. 75/c.): M3. D) alkalmassági feltétel
Hódi Lajos (6764 Balástya, Galamb u. 3.): M3. E) alkalmassági feltétel
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: A Kbt. 124. (8) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdésétől eltérően az
ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, mivel a
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlatot
nyújtottak be.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.02.10.
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17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.02.11.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20.*A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21.* Az összegezés javításának indoka: 22.* Az összegezés javításának időpontja: 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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