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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:+36 302314516Telefon:E-mail:

RitaDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.battonya.huAz 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

Battonya Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

A Sportcsarnok energetikai korszerűsítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001343902020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Battonya Város Önkormányzata EKRSZ_6524383
7

Fő Utca 91

Battonya HU332 5830

Rausz Adél

a.rausz85@gmail.com +36 703178067

JT Infotéka Kft. EKRSZ_6582603
6

Kossuth Lajos Utca 27

Kiskunhalas HU331 6400

Bolla Krisztina

palyazat@jtinfoteka.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

2020.12.28

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

II.szakasz: Tárgy

A közbeszerzés tárgya a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) 
Korm.rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint. 
A felújítási, korszerűsítési munkák keretében elvégzendő:  
-        tartószerkezetek külső oldali hőszigetelése (726 m2), 
-        födém hőszigetelése (1360 m2), 
-        külső nyílászárók korszerű nyílászárókra cserélése (5 kamrás műanyag tokszerkezet, 2 rétegű üvegezéssel, argon töltéssel) 
(ablak: 23db, külső ajtó: 5 db, belső ajtó: 7 db), 
-        akadálymentes vizesblokk kialakítása (6 m2), 
-        akadálymentes bejárat kialakítása, 
-        energetikai korszerűsítés, 
-        elektromos hálózat kapacitás bővítése és korszerűsítés, 
-        belső vakolatok javítása, festés (cserélt nyílászárók körül), 
-        fűtőkazán korszerűsítése. 
A sporttelep épületének külső mérete 764,9 m2, az épület acél tartószerkezetes kitöltő falakkal illetve kitöltő kopolit üvegfelületekkel. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

A Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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)

Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. Értékelési módszer: ár szempont esetében fordított 
arányosítás, minőségi szempontok tekintetében arányosítás, részletesen a KD-ben.

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:

A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat és az Ajánlattevő a 2. és 3. minőségi értékelési 
részszempontokra a maximális, a 4. értékelési részszempontra is a legkedvezőbb vállalást tette.

Szöveges értékelés:

920BÓLEM Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatot az Ajánlatkérő a bírálatba bevonta és ennek keretében az Ajánlattevő az alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF): 104 217 308 
2. Az AF Műszaki-szakmai alk.M/1.a.) pontja szerinti, MV-É felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai 
többlettapasztalata (hó, 0-36 hó): 73 
3. Az AF Műszaki-szakmai alk. M.1.b.) pontja szerinti, MV-ÉG felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai 
többlettapasztalata (hó, 0-36 hó): 41 
4. A kötelezően előírt időszakon felül vállalt többlet jótállási idő mértéke (hó, 0- 12 hó): 2 

11042851204BÓLEM Építőipari Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 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

3A 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:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.05.03Lejárata:2021.04.23Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Bakócz Tamás e.v. 5600 Békéscsaba, Irányi Dániel u. 4-6. B. 2/15., 65935013124, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, 
M/1. b.)

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF): 104 217 308 
A legmagasabb pontszámot elérő, bírálatba bevont érvényes ajánlat, amelynek keretében Ajánlattevő az alkalmasságát 
megfelelően igazolta.

11042851204BÓLEM Építőipari Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

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

felelős műszaki vezetés MV-ÉG, műanyag nyílászáró beépítése, villanyszerelés, épületgépészet

Bakócz Tamás e.v. 5600 Békéscsaba, Irányi Dániel u. 4-6. B. 2/15., 65935013124
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

AK az eljárásban élt a Kbt. 81. § (4) és (5) bek-ben rögzített lehetőséggel. Vagyis egyrészt csak a legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja 
az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Másrészt csak az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a 
bírálatot. Ezért a BB a bírálatot csak a megadott pontszámítási képletekkel értékelt legkedvezőbb ajánlat tekintetében végezte el. 
El nem bírált ajánlatok: 
Ajánlattevő neve: FUTIZO Kft. 
Székhelye: 5700 Gyula Siórét tanya 40/c 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF): 108 658 710 
2. Az AF Műszaki-szakmai alk.M/1.a.) pontja szerinti, MV-É felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai 
többlettapasztalata (hó, 0-36 hó): 36 
3. Az AF Műszaki-szakmai alk. M.1.b.) pontja szerinti, MV-ÉG felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai 
többlettapasztalata (hó, 0-36 hó): 36 
4. A kötelezően előírt időszakon felül vállalt többlet jótállási idő mértéke (hó, 0- 12 hó): 0 
 
Ajánlattevő neve: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 5600 Békéscsaba Irányi Utca 2. I. em. 5. 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF): 113 599 378 
2. Az AF Műszaki-szakmai alk.M/1.a.) pontja szerinti, MV-É felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai 
többlettapasztalata (hó, 0-36 hó): 36 
3. Az AF Műszaki-szakmai alk. M.1.b.) pontja szerinti, MV-ÉG felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember szakmai 
többlettapasztalata (hó, 0-36 hó): 36 
4. A kötelezően előírt időszakon felül vállalt többlet jótállási idő mértéke (hó, 0- 12 hó): 1 
 

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:

A meghatározás során alkalmazásra került a kbt. 48. § (3) bek: (3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak 
az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

2021.04.22

2021.04.22
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