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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Közös ajánlatkérők képviseletére 

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

A bakonypölöskei közösségi ház felújítás VP6-7.2.1Közbeszerzés 
tárgya:

Bakonypölöske Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000275242018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Bakonypölöske Község Önkormányzata EKRSZ_
22599036

Bakonypölöske HU213 8457

Petőfi Sándor Utca 88

Horváth Zoltán

horvathzoltan@ganna.hu +36 704134891 +36 88268062

www.bakonypoloske.hu

Igen

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat EKRSZ_
40645702

Bakonypölöske HU213 8457

Petőfi Sándor Utca 88

Horváth Zoltán

horvathzoltan@ganna.hu +36 704134891 +36 88268062

www.bakonypoloske.hu

Nem
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A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.06.22.

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

Vállalkozási szerződés Bakonypölöske Közösségi Ház felújítása tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Projektazonosító: 1778636578. A 
felújítás során a Bakonypölöske, Petőfi kert 1. hrsz: 8 alatt álló közösségi ház belső átalakítás történik, épületszerkezeti 
átalakítás nem lesz. Felújítás során egy beton térkővel burkolt, kiemelt szegéllyel ellátott rámpát épül 29,8 m2.A leromlott 
állapotú mosdó helyiségében felújítás során elbontásra kerülnek az ott található válaszfalak 81,45 m2 és beton aljzatok 30,24 m2
. Új aljzatbeton+burkolat mellett egy női+férfi, valamint egy akadálymentes wc kerül kialakításra. Az épület padlásán kiegészítő 
hőszigetelés készül 445,06 m2. Az épület többi részén burkolat felújítás és festés, valamint homlokzati Dryvit hőszigetelés 
tervezett 221,4 m2. Az épület felújítása során tartószerkezeteket érintő változás nem történik. Beépítésre kerül megújuló energia
, 1 egység napelem.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A bakonypölöskei közösségi ház felújítás VP6-7.2.1

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

jogosult:

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege nettó: 26 182 637,- Ft Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette.

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8596 Pápakovácsi, Devecseri 
Utca 18-20

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 
ponthatárok közötti: — az 1. részszempont esetén fordított arányosítással, — a 2. részszempont esetén egyenes arányosítással, — a 3. 
részszempont tekintetében az ajánlatokat az abszolút pontozási módszerrel határozza meg, ahol az „igen” választ 10 ponttal értékeli, 
míg a „nem” válasz 1 pontot kap.

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:

101

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

Szöveges értékelés:

777.30LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

910.0KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban alkalmassági követelmények nem kerültek előírásra. 
Ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági
szereplőt kért fel ajánlattételre. Ajánlatkérő az eljárásban mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosította.

12483031219LOMBARD-91 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8500 Pápa, Második Utca
6.

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban alkalmassági követelmények nem kerültek előírásra. 
Ajánlatkérőnek a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági
szereplőt kért fel ajánlattételre. Ajánlatkérő az eljárásban mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosította.

13023654219KOVÁCSI-FAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8596 Pápakovácsi, 
Devecseri Utca 18-20

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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VighEditÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

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:

2018.07.15.Lejárata:2018.07.11.Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2018.07.10.

2018.07.10.




