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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

ESZI III.sz.Id.Otthon gépész ésvillamos felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó 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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

ESZI III.sz.Id.Otthon gépész ésvillamos felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001037942019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
97218353

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Czabán Bernadett

czaban.bernadett@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537604
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12557578207Zsolnai Épületgépészeti Kft, 8000 Székesfehérvár, Kisteleki Út 38

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

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

2019.08.26

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 meglévő Egyesített Szociális Intézmény III. számú Idősek Otthona (8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40., hrsz.: 5032/11) 
épületének teljes gépészeti felújítása, belső vízellátás, szennyvízhálózat, fűtési rendszerének cseréje. Valamint teljes villamos hálózat 
felújítása, erős és gyengeáramú vezetékek és lámpatestek cseréje. ESZI III. számú Idősek Otthona teljes gépészeti felújítása. 
Akadálymentes mosdók kialakítása (4 db), meglévő vizesblokkok felújítása, különböző átmérőjű ötrétegű ivóvízvezetékek cseréje (420 
fm) különböző átmérőjű PP csövek szerelése (775 fm), különböző átmérőjű PVC lefolyócsövek cseréje (460 fm), különböző méretű 
radiátorok cseréje (132 db) fűtési vezeték cseréje (1.640 fm), légtechnikai rendszer kiépítése. ESZI III. számú Idősek Otthona teljes 
villamos felújítása. Különböző méretű villamos kábelek (összesen: 6.740 fm), informatikai kábel (1.200 fm) és koax kábel (1.000 fm) 
védőcsőbe történő behúzása. Világítása szerelvények (686 db), lámpatestek (328 db) cseréje. Biztosító-, elosztó berendezések (6 db) 
kialakítása. A pontos műszaki tartalmakat a megadott műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 131 596 375, - Ft. A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉG jelű szakember mindösszesen (hónap): 0. A szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉV jelű szakember mindösszesen (hónap): 24.Összpontszám: 850.00

12557578207Zsolnai Épületgépészeti Kft, 8000 Székesfehérvár, Kisteleki Út 38

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)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1. és 2. egyenes; 3. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. 1. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M1/1.
pontja szerinti MV-ÉG szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-24 hónap közöttszempontoknál alkalmazott képletek- súlyozás
nélkül:P= Avizsgált/Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin. 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. Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;Súlyszám: 15 (Egyenes arányosítás.)2. 
részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M1/2. pontja szerinti MV-ÉV szakembernek 
mindösszesen (hónap)- értékelve 0-24 hónap közöttszempontoknál alkalmazott képletek- súlyozás nélkül: P= Avizsgált/Alegjobb * (
Pmax-Pmin) + Pmin. 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. Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme. 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;Súlyszám: 15.(Egyenes arányosítás.)3. részszempont:Nettó ajánlati ár (HUF)szempontnál 
alkalmazott képlet- súlyozás nélkül: P= Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin. 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.
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Súlyszám: 70. (Fordított 
arányosítás)

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:

100

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

Szöveges értékelés:

729.80Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

850.00Zsolnai Épületgépészeti Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 214.308.200, - Ft. A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉG jelű szakember mindösszesen (hónap): 24. A szükséges gyakorlati időn felüli
szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉV jelű szakember mindösszesen (hónap): 24. Ajánlattevő az előírt 
feltételeknek megfelelt.

12913095243Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft., 1205 Budapest, Mártírok Útja 75.

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 131 596 375, - Ft. A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉG jelű szakember mindösszesen (hónap): 0. A szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-ÉV jelű szakember mindösszesen (hónap): 24. Ajánlattevő az előírt 
feltételeknek megfelelt.
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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:

2019.09.30Lejárata:2019.09.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

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:

2019.09.24

2019.09.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




