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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Battonyai Rendelő infrastrukturális fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Battonya Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000168472018
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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:

2018.08.03

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 Battonya, Fő u. 74-76. szám 2510/2. hrsz. alatti ingatlanon meglévő épületek felújítása, (akadálymentes WC és lift kialakítása, 
valamint 6 kW összteljesítményű napelem felszerelése) összesen: 693,39 m2 hasznos alapterülettel. Az épület számított 
építménymagassága: nem változik. Az építmény rendeltetése: orvosi rendelő. Az építési munkával további új önálló rendeltetési egység
nem keletkezik. A felújítás során fontos szempont, hogy az épület a felújítási munkálatokat követően energetikailag legalább DD 
minőségi osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthető, használható legyen. A felújítással kapcsolatos részletes feladatokat a 
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti tartalommal a jogerős építési engedélyt, a kiviteli terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki leírás részét 
képező Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Battonyai Rendelő infrastrukturális fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.battonya.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. értékelési részszempont (”ár” szempont) szerinti értékelés: 1. Az 1. sz. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti 
legjobb (legalacsonyabb egyösszegű nettó vállalkozói díjat) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a 
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (A legjobb / A vizsgált) x 
(P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min:
a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme. A 2. értékelési részszempont (”minőségi” szempont) szerinti értékelés: 2. Ajánlatkérő az M/1.1) műszaki-szakmai alkalmasság 
körében előírta, hogy az ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet 
IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt 
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. 3. Ha az alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő szakember, a Korm. 
rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül további szakmai gyakorlattal rendelkezik, úgy 
ezen többletet az Ajánlatkérő értékeli. 4. Az értékelés a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója szerinti egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet 
alapján: P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 5. Az összes pontszám meghatározása: Az egyes részszempontokra adott, érékelési 
résszempont súlyszámával felszorzott pontszámok valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így 
összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az elérhető pontszámokat!

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:

Szöveges értékelés:

10000Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szonita Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószáma: 23119192-2-42, székhelye: 1063 Budapest, Színyei u. 10. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár [magyar forintban megadva]: 42.496.988 Ft A felhívás M/1.1. alk. követelm. bemutatott szakember 
MV-É jog. megszerz. szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (hónap): 52 hónap Indokolás: ajánlattevő 
ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

23119192242Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft, 1063 Budapest, Színyei Utca 10

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

1A 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?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja alapján a 131. § (6) bekezdésben rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető 
a szerződés, ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.29Lejárata:2018.09.29Kezdete:

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:

ZBZ PLUS Kft. (25912922-2-04) – M/1.1. alk. követelmény: szakember

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

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

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű nettó ajánlati ár [magyar forintban megadva]: 42.496.988 Ft Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen – ennek 
megfelelően az - értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot, ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a jogszabályban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére.

23119192242Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft, 1063 Budapest, Színyei Utca 10

felelős műszaki vezetés

ZBZ PLUS Kft. (25912922-2-04)

2018.09.28

2018.09.28
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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:




