Község Önkormányzata
Polgátmesterének
15 / 2021. (III. 10.) szárnú hatátozata
a,,BÖlcsőde kialakítása Patvarcon" tátgyú közbeszerzési eliátás etedményének
megállapításátő|
P atv arc

Akataszaőfavéde|emrŐI és ahozzá kapcsolódó egycs törvények módo sításárő| szőIő 201I. óvi
alapján, a veszéIyhe\yzet kihtrdetéséról ós a
veszélyhelyzea tntézkedések hatáIyba\épésétől szőIő 27 /2021.(I.29,) I(otmánytendelet 1.
§ában foglaltakta tekintettcl az a|ábbi döntést hozom:

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése

1. Patvarc l(özség

Polgármcstete a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a ,,Bölcsődc

|<lalakitása Patvarcon" tárgyú, közbeszctzési e\járás eredményét ő| szőIő összcgezést.

2.

A Polgármestcr felkóti

a 1cgyzőt a szükséges intézkedések megtételóre.

Határidő: 2021,. március 20.
Felelős: Bernáth I(oméüa polgármester
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Nemzeti, Iöt. LIs. § Nyílt efiárás - EKR00009920202I
EsO - Bírálatí szakasz
l{iizbtlzi;;,lris Bölcsőde kialakítása Patvarcon
i;i,i.i,t;_t,1,1,

;\i;,ri,iiill.iilllc]i Patvarc Közsóg Önkormányzata

Összegezés az aJánlatok elbírálásáról

Ossze gezés az alánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek §elölje
Hivatalos

név: Patvarc

Község Önkormányzata

cím: Gyarmati
Város: Patvarc
Postai

meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Nemzetiazonosítószám

154519B3112

Út 48.

NUTS_kód: HU313 postai irányítószám; 2668
Bernáth
Kornélia
Kapcsolattartó személy:
patvarc@gmail,com
+36 205695508
E_mai]:
Telefon;

ország:

Magyarország

Fr*,

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe; (URL)
A folhasználóí oldal címo: (URL)
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Lebonyotító szerv(ek) adatal

l., , l

]

Zsuzsanna egyánl
i Hivatalos név: Kolosln§.dr,,,Pelqze
"
::
' Vállálkozó : :' ":
,::postaicím,, .PP-z,9_a-9vtt5gY.9!,,9,..'_ .,
.
Város: SzécsénY
NUTS-kód: HU313

Nemzetiazonosítószám

:

60658180132

:

]

Kapcsolattartó

személy:

Kolosiné dr.

postai irányítószám:

Percze

3170

ország:

Magyarország

Zsuzsanna

Internetcím(ek)

EKR00009920202I

2021.03.05 09:52:25

Az ajánlatkérő általános círrLe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (tiRL)

II. szakasz: Tárgv
II.1) Meghatározás
i

] II.1.1) A közbeszerzós

tárgya

Bölcsőde kialakítá9a Patvarcon

II.2) A közbeszerzés mennyisóge
II.2.1) A közbeszerzés mennylsége
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek és végleges hatósági engedély alapján Patvarc belterületén, Patvarc, Gyarmati utca 46.
hrsz: 43 alatt található épületegyüttes meglévő hasznáIatlan épületrészénekátépítésévelkerül kialakításra a 12 féróhelyes bölcsőde,
aho] a földszinten a gyermeknevelési terek, míg a tetőtérben a kiszolgáló és igazgatási helyiségek kerúlnek elhelyezésre. Az épület
hagyományos épületszerkezetekből tervezett, korszerú, energiatakarékos installációs rendszerekkel.
A meglévő épületszárny átalakítás, (építészet,gépészet, villamos munkák) mellett az intézményteljes, komplex akadálymentesítése
tervezett. A kivitelezés során akadálymentes parkoló és játszókert is megvalósul.
Az érintett ingatlan rendelkezik közmű bekötésekkel (ivóvíz, gáz, csatorna, elektromos áram),
Az ingatlan helyi védett, de nem része műemléki környezetnek.
A te]ek területe: 2.729,0 m2
Tervezett bölcsőde helyiségei

Átadó

:

3,75 m2

4,92 m2
Akadálymentes WC
8,1,7 m2
Gyermek WC
Gyermek Öltőző 10,51 m2
Takarító szertár 1,10 m.2

Foglalkoztató 44,84 m2
Tejkonyha 7,88 m2
Földszint összesen: 81,,1,7

Raktár
Raktár

m2

4,66 m2
4,66 m2

Teakonyha

1,5,29 m2

Személyzeti öltöző
Személyzeti WC

3,18 m2
3,23 m2

Raktár

5,33 m2

Lépcső

8,7O m2

Vezetói iroda 10,39 m2
Kisgyermek nevelói szoba

9,03 m2

Tetőtér összesen: 64,4'l m2
Összes hasznos alapterület: 745,64 m2
A feladat teljes körú részletezettségét,a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részétképező műszaki leírás, a kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
: IV.1.1) A Kbt. mely rósze, llletve feJezete szerlntl e!árás került alkalmazásra;
Kbt. Harmadik rész XVII.fejezet

rV.1.2) Az e|árás

faJtáJa:

Iv,.1.3) Tárgyalásos e[árás

Nemzeti Kbt, 115,

vagy vor§ienJrpárbeszód

§

Nyílt eljárás
esetén az e§árás alkalmazását megalapozó körülmónyek

lsmertetóse:

Iv.l.4) Htrdetmény nélküll tárgyalásos e!árás esetén az e|árás alkalmazását megalapozó körÜlményok lsmertotésel
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott e|árásra vonatkozó közzótétel

: A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hlrdetmény közzótótele nólküI tnduló e|árás esetón az e!árást meglndító felhíviis megküldósónek, tlletőleg a
Közbeszerzésl Hatóság táJékoztatásának napJal
2021 ,01.30

IV,2,3) Az előzetes piacl konzultáclók

eredmónyének lsmertetése érdekében tett lntézkedésekismertetése:

IV.2,4) Elektronikustól eltórő kommunikáclós eszkózök

alkalmazásának lndoka:

közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakaszi Az eljárás eredménye
A szerződés

száma:

Az eljárás eredményes

.1

volt;

Igen

V.2 Az e|árás eredménye

V.2.1) AJánlatokra vonatkozó tnforrnáctók
A beérkezett ajániatok

száma:

3

V,2,2) Az órvényes aJánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoko]ása és ajánlatuknak az értékelésiszempont szerinti tarta]mi eleme(i):
A,jánlattevő neve,
HÓd

székhelye

Adószáma

lpari, Kereskedelmi Korlátolt FelelŐsségű Társaság, Magyarország 2626 Nagymaros,

Tégla tO672?78213

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban előírt fe]tételeknek. Ajánlattevő nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat
érvényes.

Az ajánlat értékelésiszempont szerinti tartalmi elemei:
1. A,jánlati ár (nettó Ft): 83 812 194 Ft
2, A teljesítésbenrészt vevő építésvezetőszakember magasépítésterén szerzett szakmai tapasztalata
(0-36 hónap): 36 hónap

3. A kÖtelezőjótállási

időn (12 hónap) felüli többletjótáliás időtartama (0_24 hónap): 18 hónap
4, Hátrányos helyzetű munkaváIlalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (0.3 fő): 0

Kristály-Vár ÉpítésiKereskede]mi és Szolgáltató Kor]átolt Felelősségií Társaság,
1 1 39 Budapest, Béke Tér 7 . fsz. 2,

Magyarország

1,3774642241,

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattéteti felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban előírt feltételeknek, Ajánlattevő nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat
érvényes.

Az ajánlat értékelésiszempont szerinti tartalmi e]emei:
1. Ajánlati ár (nettó Ft): 78 390 230 Ft
2. A teljesítésbenrészt vevő építésvezetőszakember magasépítésterén szerzett szakmai tapasztalata
(0-36 hónap): 36 hónap

3. A kÖtelezőjótállási

időn (12 hónap) felüli többletjótállás időtartama (0_24 hónap); 24 hónap
4, Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (0-3 fő): 1

V.2,3) Az aJánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR00009920202l

A súlyszámmal szorzott értékelésipontszámok
aj ánlattevőnként:

_Hód

Ipari - Kereskedelmi Korlátolt Felelósségú Társaság

B795

Szöveges értékelés:

Kristály-Vár Iipítési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1

0000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az aJánlatok értékelésesorán adható pontszám alsó és felső határal

0

100

V.2.5) Az aJánlatok értékelésesorán módszernek (módszereknek) az lsmertetése, amellyel az aJánlatkérő megadta az
aJánlatok részszempontolr szerlntl tartalmi elemelnek értékelésesorán a ponthatárok közöttt pontszámot:
1, Ajánlati ár:Az qjánlati ár tekintetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) értékkapja a maximális pontszámot, a további megajánlott
értéka Közbeszerzési Hatósiág ,,A nyefies ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelésiszempontrendszer alkalmazásáról" kiadott
útmutatójának (KÉ. 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletA,l.aa,) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével
kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérő a pontozás során egy tizedesjegyig számol. Az egyösszegú ajánlati ár esetén a pontszámítás az
alább megadott képlettel tö,rténik.
P = A]eqjobb/ Avizsgált x (Pmax -Pmin) + Pmin
2. A teljesítésben részt vevő építésvezetőszakember magasépítésterén szerzett szakmai tapasztalata (hónap): Az ajánlattevő által
bemutatott építésvezetőszakember szakmai tapasztalata tekintetében a legkedvezőbb (legmagasabb) éftékkapja a maximális
pontszámot, a további megajánlott értékeka Közbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáróI" (KE. 202O, évi 60. szám; 2020. március 25,) 1, sz.melléklet A.l.ab) pontja szerinti egyenes
arányosítás módszerével ke,rülnek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban
vállalt releváns szakmai tapasztalat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az
Avizsgált értékhelyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban a tárgyi szempontra a megajánlást releváns szakmai tapasztala,t _ időtartama nulla hónap, úgy az qjánlat eITe a szempontra ,,0" pontszámot kap. (Ebben az esetben nem
ke1l az ajánlathoz csatolni sem a szakember önéletrajzát, sem a szakirányú iskolai végzettségről szÓlÓ dokumentumokat.) A
pontszámítás az alább megadott képlettel történik. P = Avizsgált/ Alegjobb x (Pmax -Pmin) 4 Pmin
3. A kötelezójótállási időn (12 hónap) felüli többletjótállás időtartama
A többlet jótállás időtartamir tekintetében a legkedvezőbb (1egmagasabb) értékkapja a maximális pontszámot, a további megajánlott
értékeka Kö meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vállalt teljes körű többletjótállási időtartam eléri vagy meghaladja a 24 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált értékhelyére
egyaránt 24 hónap kerül behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban a vállalt többletjótállás időtartama nulla hónap, úgy az
ajánlaterre a szempontra ,,0" pontszámot kap. Ajótállás időtartama esetén a pontszámítás az alább megadott képlettel történik. P =
Avizsgált/ Alegjobb x (Pmax -Pmin) + Pmin
4. szempont: Hátrányos helvzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítése során (0-3 fŐ)
A hátrányos helyzetű munkirvállalók alkalmazása a szerződés teljesítése során szempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb)
értékkapja a maximális porrtszámot, a további megajánlott értékeka Közbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelésiszempontrendszer alkalmazásáról" kiadott útmutatójának (KE. 202O. évi 60, szám; 2020. március 25.) 1,, sz.
mellék]et A.l.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek
kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vállalt hátrányos helyzetú munkavállalók alkalmazása eléri vagy meghaladja a 3 főt, Úgy a
pontszámítási képletbe az éJeg[obb és az Avizsgált értékhelyóre egyaránt 3 fő kerül behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban
vállalt hátrányos helyzetű nrunkavállalók alkalmazása nulla fó, úgy az ajánlat erre a szempontra,,0" pontszámot kap,
A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:
P = AvizsgáIt/ A]egjobb x (Pmax -Pmin) + Pmin
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az értékelésiszempontok szerinti legjobb ár-értékarányú (legmagasabb pontszámot kaPOtt)
ajánlatot tartalmazó érvényesajánlatot nyújtotta be 77.§ (4) bekezdés]

V.2,6) A Kbt. 69. § (5) be]kezdése alapJán flgyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajániattevő neve, székhelye

Adószáma

V,2,7) A nyertes aJánlattrrvő
AJánlattevő neve, címe, adószáma, az etlenszolgáltatás összege és aJánlata klválasztásának lndokal:
Kristály-Vár lipítésiKereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségÜ Társaság, Magyarország
Budapest, Béke Tér 7. fsz.2.

1139

I3'?74642241

Az ellenszolgáltatás összege (nettó): 78 390 230 Ft
Az ajánlat kiválasztásának indoka. A nyertes ajánlattevő érvényesajánlata a legliobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a
súlyszámmal korrigált legtöbb pontszámot kapta) az aJántattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott
részszempontok szerint.

V.2.9) Alvíllalkozó(k) lgénybe vótelel

EKR00009920202I

]gen

{iánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:

V.2.10) Alvátlatkozó(k) megnevezése, adószáma:
KántorIstvánegyénivállalkozó2660Balassagyarmat,SzontághP,u,4/bAdószám:492625821,32
V.2.11) Az alkalmasság tgazolásában részt vevó szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az a]kalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekébenaz
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában;

V.2.8) A nyertes aJánlatot követő legkedvezóbb aJánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege Ós
aJánlata klválasztásának lndokall

V,2.9) Alvállalkozó(k) lgénybe vótelel
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nYÚjtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazoiása érdekébenaz
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V,2,12) Az érvénytelen aJánlatot tevők
Az érvénytelenajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenségindoka:
Ajánlattevő neve,

székhelye

Koczúr Kontúr Bau Kft,, Magyarország 2699 Szügy, zrinyi Út

Adószáma

15

24s2I84821,2

Az ajánlattevő a2020.02.25-én megküldött hiánypótlási felhívásban/fe]világosítás kérésbeneIőírt hiányosságokat nem pótolta,
illeLve a felvilágosítás kérésre nem adta meg a választ az e\őírt határidőig.
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb módon nem fele1 meg az ajánlattételi felhívásban
és a kÖzbeszerzési dokumentumokban, valamint ajogszabályokban meghatározott íeltételeknek - érvénytelenaz alábbi indokok

miatt:

teljesítésébenrészt vevó építésvezetőszakember magasópítés terén szakmai tapasztalatára vonatkozó, a felolvasó lapon
feltÜntetett adat és az qjánlatban a szakemberre vonatkozóan csato]t dokumentum (önéletraj z) között ellentmondás van, és nem
sikerÜIt felvilágosítás vagy a már bemutatott szakomberre vonatkozó dokumentum hiánypót}ása keretében a felolvasólapon
fe]tüntetett adatot aiátámasztani / Kbt. 71. § (9) bek.a.)pont/,
, nem kerÜlt benyújtásra az értékeléshezbemutatott szakember iskolai végzettségétigazoló dokumentum,
, a Kbt. 62. § (1) bek. k) Pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatban - a szeryezetnek
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 201,7. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
-a

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa pontban - feltüntetett személy tekintetében az ájlandó lakóhely nem egyezik
meg az ajánlattevő cégkivonatában szeroplő - a tag lakcímére vonatkozó - adattal,
, nem kerÜlt benyújtásra az qjánlatban szereplő nyilatkozatot aláíró cégiegyzésrejogosuit
aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi
V, törvény szerinti aláírási minta,

v.2.13) Az Összeférhetetlenségl helyzet 8thárítása érdekében az aJánlattevő(k) által tett intézkedósek lsmertetése:
i

VI. szakasz: Kie gészítőinformációk
VI. 1) További

információk:

VI.1.1) A szerződéskötésl moratórlum ldőtartama

Kezdete:
Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének
ldőpontla:
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Lejárata:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének ldőpontJal
VI.1.4) Az összegezós módosításának lndoka:
VI.1.5) Az összegezós módosításának ldőpontJal
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének ldőpontJa:
VI.1.7) Az összegezés Jaütásának lndokal
VI.1.8) Az összegezés Javításának ldópontJa:
Vr.1.9) A Javított összegezós megküldésének tdópontJal
VI.1.1O) Továbbt lnformáclókl
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