ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000473022018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Balassagyarmati Tankerületi Központ

Közbeszerzés
tárgya:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtésfelújítás

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

18262/2018

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Balassagyarmati Tankerületi Központ

EKRSZ_
18821307

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Balassagyarmat NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

2660

Ország:

Magyarország

Rákóczi fejedelem Útja 17

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU313

quadrat@chello.hu

Majorosné Kanyó
Telefon:

+36 209216860

Mária
Fax:

+36 32511714

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://kk.gov.hu/balassagyarmat

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/balassagyarmat

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

EKR000473022018

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Oktatás

Fő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fűtésfelújítás
EKR000473022018

II.1.2) Fő CPV-kód:
45330000-9

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) A közbeszerzés rövid
ismertetése:

1 db meglévő kazánház gázellátás, fűtés és melegvíz-termelés építési beruházás kivitelezési munkái
- részleteiben lsd közbeszerzési dokumentumok 3. kötet.

II.1.5) Részekre bontás
Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

27 514 581

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés:

Vállalkozási szerződés fűtés felújításra

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45330000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU313 Nógrád

EKR000473022018

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény Rákóczi út 90.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő, elbontandó gázfogyasztó berendezés : 8 db FÉG-VESTALE AF-105 tip. fűtőmodul „B11” típusú, Qn=108,0 kW/db, qn=12,6
m3/h/db Tervezett gázfogyasztó berendezések : 4 db Viessmann Vitodens 200-W B2HA tip. kondenzációs fűtőkészülék „B23” típusú Q
= 32,0-120,0 kW/db (50/30 °C), 29,1-110,9 kW/db (80/60 °C) n= 11,99 m³/h/db Felújítás utáni összes egyidejűmaximális gázfogyasztás
: 49,96 m3/h Tervezési határok a tervdokumentációban jelölve. Tervezett gázkazán az erre a célra kialakított kazánházban, az
elbontásra kerülő kazán helyén kerül elhelyezésre. Meglévő,megmaradó szerelvények, gázvezetékek a dokumentáció szerint.
Égéstermék elvezetés Gáztüzelésű berendezés kéményeire vonatkozó előírásokat az MSZ 845:2012, MSZ EN 1443, MSZ EN 12391-1,
méretezésére vonatkozó előírásokat az MSZ EN 13384-1,2 szabványsorozat tartalmazza. Az égéstermék elvezetését e szabványban
foglaltak szerint kell kialakítani A kazánház vízellátása, szennyvíz elvezetése megoldott. A helyiségben vízvételi hely ki van alakítva. A
használati melegvíztermelés biztosítására VITOTRANS 222 hőcserélő egységgel VITOCELL 100 L tip. víztároló kerül beépítésre.
Amegfelelő minőségű víz biztosítására 1 db CWG VAS 25 F1 típusú, simplex,egyoszlopos, szakaszos üzemű vízlágyító kerül beépítésre.
Keletkező szennyvíz a kazánházban lévő zsompba, a zsompból átemelő segítségével a meglévő gravitációs szennyvíz alapvezetékbe
kerül bevezetésre. A tervezett gázkazánok kondenzvíz elvezetéséről gondoskodni kell. Kondenzvíz elvezetése tervezett kondenz
semlegesítő berendezésen keresztül a meglévő zsompba történik. Tervezett kondenz semlegesítő berendezés Viessmann GENO-Neutra
V N-70 típusú. Tervezett kondenzvezeték anyaga PEHD lefolyócső tompahegesztett kötésekkel, szabadon szerelve. Az épületbecsült
transzmissziós és filtrációs hőigénye -15ºC méretezési külső hőmérséklet mellett az alábbiak szerint alakul: Iskolaépület : 400 kW
Használati melegvíztermelés párhuzamos kapcsolásban : 80 kW Összes maximális hőszükséglet : 480 kW Várható egyidejű maximális
hőszükséglet : 420 kW Hőszükséglet kielégítésére beépítésre kerül: 4 db Viessmann Vitodens 200-W B2HA tip. kondenzációs
fűtőkészülék „B23” típusú Q= 32,0-120,0 kW/db (50/30 °C), 29,1-110,9 kW/db (80/60 °C) n= 11,99 m³/h/db, VITOTRONIC 300K MW2B
kazánköri kaszkád szabályzóval, 3 db keverőszelepes időjárásfüggő fűtőköri szabályzóval,használati melegvíz-termelés szabályzással. A
pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési
dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza,
amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás (hó)

10

A jótállási időszak alatt a kivitelezői hibák kijavításának, a Megrendelő
10
munkanapon 8:00-18:00 óra között történő értesítését követő első munkanapon 8:
00 órától számítottan történő megkezdése (óra)

Környezetvédelmi vállalások (db)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

nettó ajánlati ár (HUF)

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
EKR000473022018

Nem

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt Igen
esetekben:
Nem

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Igen

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:
A szerződés száma:

Vállalkozási szerződés fűtés felújításra
1

Szerződés/rész odaítélésre került:

Igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

EKR000473022018

2018.10.02

2

A beérkezett ajánlatok száma:

0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0
0
2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

Pothoroczki Épületgépészeti Kft

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
86059725

Postai cím:
Postai irányítószám:

3170

Ország:

Magyarország

Város:

Szécsény

HU313

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Dózsa György út 75
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

pothoroczkigepeszet@gmail.com

Telefon:

Internetcím:

+36 209835389

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

24777027212

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
27 514 581

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Igen

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Villanyszerelési munkálatok
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Postai irányítószám:

Ország:

Város:

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

Telefon:

Internetcím:

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

EKR000473022018

Ellenszolgáltatás összege:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név:

Pothoroczki Épületgépészeti Kft

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
86059725

Postai cím:
Postai irányítószám:

3170

Ország:

Magyarország

Szécsény

HU313

NUTS-kód:

Dózsa György út 75

Egyéb cím adatok:

24777027212

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Pásztor József Egyéni Vállalkozó

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
86175285

Postai cím:
Postai irányítószám:

2660

Egyéb cím adatok:

Ország:

Magyarország

Város:

Balassagyarmat

HU313

NUTS-kód:

Petőfi Sándor Utca 15

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

49032512232

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.08.03
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

EKR000473022018

Igen

2018.10.03

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Hirdetmény:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről

Feladott

2018.10.03

Közzététel
dátuma

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000473022018

Feladó felhasználó

Megtekintés

Majorosné Kanyó Mária

Feladott verzió
Közzétett verzió

