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„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés

Jóváhagyás kalkulált
határideje

Iktatószám

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2015) specifikus adatok
CPV kód

45000000-7 Építési munkák

I szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név
Postai cím
Város

Nagykutas Község Önkormán
Közterület jellege

Fő

Irányítószám

Nagykutas

További ajánlatkérők

Ajanlatkérő hozzáadása

Házszám

ut

Magyarország

Ajánlatkérő elvétele

Találat: -/-

Találatok száma egy oldalon
Hivatalos név

21

Ország

8911

Postai cím

Város

10

Irányítószám

|<<

<<

>>

>>|

Ország
Nincs találat!

II.szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Közbeszerzés tárgya

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykutason”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.szakasz: Tárgy
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A fejlesztés tárgyát képezi a Nagykutas, Diós u. 6. szám alatti óvoda épület és a Nagykutas, Fő u. 19. szám alatti
önkormányzati hivatal épület energetikai felújítása. A projekt közvetlen célja az épületek infrastrukturális korszerűsítése,
energetikai mutatóinak javítása nyílászárócserével, külső hőszigeteléssel, korszerű fűtési rendszer és villamoshálózat

http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff024/main.do
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2015) specifikus adatok
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve
fejezete szerinti eljárás került
alkalmazásra

Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Kbt. 115. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) 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

-

Közzététel törlése

Új közzététel
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló
eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Hatóság tájékoztatásának napja

2018.04.13

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk
eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs
eszközök alkalmazásának indoka
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól
eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka

V. szakasz: Az eljárás eredménye

1/1

Új rész hozzáadása
Szerződés száma

1

Rész száma

1

Elnevezés

Vállalkozási szerződés

Az eljárás eredményes volt

Igen

Nem

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

Igen

Nem

http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff024/main.do
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2015) specifikus adatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok
száma

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
1. Érvényes ajánlattevő
Név

Zala-Rusztika Kft.

Cím

8913 Gősfa, Szent Márton u. 24.

Adószám
Alkalmasság és minősítés
indoka
Ajánlat értékelési
szempontok szerinti
tartalmi elemei

23462672-2-20
érvényes ajánlat

Ajánlati ár:
62.867.780,ÁFA 27 %: 16.974.300,Ft
Mindösszesen: 79.842.080,-

Ft (nettó)
Ft (bruttó)

Érvényes ajánlattevő törlése
2. Érvényes ajánlattevő
Név

NASTE-BAU Kft.

Cím

8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 70.

Adószám
Alkalmasság és minősítés
indoka
Ajánlat értékelési
szempontok szerinti
tartalmi elemei

13044938-2-20
érvényes

Ajánlati ár:
65.177.104.ÁFA 27 %: 17.597.819,Ft
Mindösszesen: 82.774.923,-

Ft (nettó)
Ft (bruttó)

Érvényes ajánlattevő törlése
3. Érvényes ajánlattevő
Név

RAPI-ÉP Bt.

Cím

8911 Nagykutas, Gyöp u. 33.

Adószám
Alkalmasság és minősítés
indoka
Ajánlat értékelési
szempontok szerinti
tartalmi elemei

22582564-2-20
érvényes és alkalmas

Ajánlati ár:
57.622.451,ÁFA 27 %: 15.558.061,Ft
Mindösszesen: 73.180.512,-

Ft (nettó)
Ft (bruttó)

Érvényes ajánlattevő törlése
Új érvényes ajánlattevő

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot kell beírni.)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az értékelés részszempontjai (adott esetben
alszempontjai is)

A résszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Zala-Rusztika Kft.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata

NASTE-BAU Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

RAPI-ÉP Bt.
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

nettó ajánlati ár
7,00

92,00

644,00

88,00

616,00

100,00

700,00

3,00

100,00

300,00

100,00

300,00

100,00

300,00

Vállalt garancia mértéke

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként

944,00

916,00

1 000,00

Adott esetben a részszempontokra
adott pontszám szöveges
értékelése
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során
adható pontszám alsó és felső
határa

1-100
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2015) specifikus adatok
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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

Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő az alábbiak szerint végzi:
Alkalmazott pontszámok 1-100-ig terjednek.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbi számítási módszerekkel történik.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai
Nyertes neve

RAPI-ÉP Bt.

Nyertes címe

8911 Nagykutas, Gyöp u. 33.

Nyertes adószáma

22582564-2-20

Ellenszolgáltatás összege a
nyertes ajánlat esetén
Ellenszolgáltatás pénzneme
a nyertes ajánlat esetén
Kiválasztás indoka a
nyertes ajánlat esetén

73 180 512
Forint
érvényes és alkalmas

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai
Második legkedvezőbb
ajánlatot tevő neve
Második legkedvezőbb
ajánlatot tevő címe
Második legkedvezőbb
ajánlatot tevő adószáma
Ellenszolgáltatás összege a
második legkedvezőbb ajánlat
esetén
Ellenszolgáltatás pénzneme a
második legkedvezőbb ajánlat
esetén
Kiválasztás indoka a második
legkedvezőbb ajánlat esetén

V.2.8) Alvállalkozók igénybe vétele
Alvállalkozó(k) igénybe
vétele
A nyertes ajánlattevő
ajánlatában a
közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni

Igen

Nem

épületgépészet, épületvillamosság

A nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot
tevő ajánlatában
V.2.8) Alvállalkozók
igénybe a
vétele
közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Erőforrást nyújtó szervezetek (nyertes ajánlat)
Új erőforrást nyújtó szervezet

Erőforrást nyújtó szervezetek (nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat)
Új erőforrást nyújtó szervezet

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Új érvénytelen ajánlattevő
V.2.12) Az összeférhetetlenségi
helyzet elhárítása érdekében az
ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (2015) specifikus adatok
VI szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési
moratórium időtartama
Kezdete

2018.06.05

VI.1.2) Az összegzés
elkészítésének időpontja

2018.06.04

VI.1.3) Az összegzés
megküldésének időpontja

2018.06.02

Lejárata

2018.06.14

VI.1.4) Az összegzés módosításának
indoka
VI.1.5) Az összegzés módosításának
időpontja
VI.1.6) A módosított összegzés
megküldésének időpontja
VI.1.7) Az összegzés javításának
indoka
VI.1.8) Az összegzés javításának
időpontja
VI.1.9) A javított összegzés
megküldésének időpontja
VI.1.10) További információk

Egyéb adatok
Jogszabályi hivatkozás
(Az eltérő háttérszínnel jelölt sorok
vannak aktuálisan hozzárendelve a
tájékoztatáshoz. Több sor
kijelöléséhez használja a Ctrl vagy a
Shift billentyűket. A hozzárendelés a
Mentés gomb hatására vagy a
sikeres jóváhagyásra küldéskor
történik meg.)

Dokumentum státuszainak listája
Státusz megnevezése
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