
EKR000957692019 2020.12.28 12:53:16

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zalaAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

Zalaegerszegi Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Építési beruházás - Türje 3.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000957692019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Zalaegerszegi Tankerületi Központ EKRSZ_5111712
2

Bíró Márton Út 38

Zalaegerszeg HU223 8900

Kajári Attila

zalaegerszeg@kk.gov.hu +36 92795217

TOP-SZAKÉRTŐ Közbeszerzési 
Szaktanácsadó Kft.

EKRSZ_1069858
5

Falk Miksa Utca 4

Budapest HU110 1055

Weisz Gyula

ekrtopszkft@gmail.com
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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 tervezett épületek építési telke Türje belterületén, a Szabadság téren található.. A telken korábban meglévő Iskola épületek 
megmaradnak és bővítésre kerülnek. Az tornatermi épületrész homlokzatilag felújításra kerül valamint az iskola belső udvara felől 
egy kisebb épületrésszel bővül, az iskola épülete mellett, a kinti sportpálya felől egy fedett szín tervezett. Irodánk kapott megbízást a 
fenti ingatlan fejlesztésével és bővítésével történő engedélyezési terveinek elkészítésére. Tárgyi tervdokumentációt az építtetővel 
egyeztettem, a benne foglaltak akarata szerint kerültek tervezésre. 
 
Az építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok 
figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az 
- ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 
- méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező 
beépítés adottságaihoz, 
Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint 
- az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
- a tűzbiztonság, 
- a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
- a biztonságos használat és akadálymentesség, 
- zaj és rezgés elleni védelem, 
- az energiatakarékosság és hő-védelem, 
- az élet és vagyonvédelem, valamint 
- a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek. 
 
A kivitelezéssel érintett terület összesen nettó 917,8 m2. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy karakterkorlátra tekintettel a pontos és teljes közbeszerzési mennyiséget a 
műszaki dokumentáció tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Építési beruházás - Türje 3.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://top-szakerto.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://top-szakerto.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Része, XVII. fejezet szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. 
Az 1. részszempont, az ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 
Útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet 1. pont aa) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján: 
 
           A legjobb  
P =     -------------- ( Pmax – Pmin ) + Pmin 

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:

1000

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

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 
- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; 
- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

Szöveges értékelés:

9000.00Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (36 hónap) felüli jótállás vállalása ( hónapban, maximum 
12 hónap):0 
M/2. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, maximum 12 hónap): 
12 
Nettó ajánlati ár (HUF): 
389969293 
 
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 
- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének; 
- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

13748429220Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., Magyarország 8749 Zalakaros, Jegenye Sor 3.

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:

2019.09.24

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

Igen
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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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (36 hónap) felüli jótállás vállalása ( hónapban, maximum 
12 hónap):0 
M/2. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, maximum 12 hónap): 
12 
Nettó ajánlati ár (HUF): 
389969293 
 
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 
- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének; 
- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

13748429220Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., Magyarország 8749 Zalakaros, Jegenye Sor 3.

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)

            A vizsgált   
 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. és 3. bírálati részszempont esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 100 pontot kapja, a többi megajánlás 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a 
pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet 1. 
pont ab) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján: 
 
          A vizsgált   
P =     -------------- ( Pmax – Pmin ) + Pmin 
            A legjobb  
 
 
ahol 
P:                        a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:                        a pontskála felső határa 
Pmin:                        a pontskála alsó határa 
A legjobb:                a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem 
  A vizsgált:                a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2. bírálati szempont esetében a 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 100 pontot kapja. 
A 3. bírálati szempont esetében a 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 100 pontot kapja. 
Egész hónapot vesz Ajánlatkérő figyelembe, a végzettségtől figyelembe véve, a párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek 
értékelésre.  
Az adott részszempontra adott pontok számát Ajánlatkérő megszorozza a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az 
Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Ajánlatkérő két tizedesjegyig számol. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes (Kbt. 
77. § (4) bekezdés). 
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Az alábbi ajánlattevők ajánlatának vizsgálatára nem került sor: 
1)        Ajánlattevő neve: BMT Mérnöki Zrt. 
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos Utca 52/A földszint 

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:

2021.01.07Lejárata:2020.12.29Kezdete:

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:

2020.12.28

2020.12.28



EKR000957692019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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