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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

158A 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

Meglévő bölcsőde bővítése Battonyán.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Bölcsőde építés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján az ajánlat értékelését végezte el, ennek megfelelően az ajánlat érvényességének 
vizsgálatára nem került sor. 
Ajánlati ár (nettó HUF)         144 729 601 
M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)        36 
Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 
óra)        23

10346341206SZÁM-ADÓ Épitőipari, Szervezési és Számitástechnikai Szolgáltató Kft, Magyarország 6800 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi Tér 1/a

Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján az ajánlat értékelését végezte el, ennek megfelelően az ajánlat érvényességének 
vizsgálatára nem került sor. 
Ajánlati ár (nettó HUF)         129 926 214 
M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)        36 
Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 
óra)        2

11708575206HPQ PLUS Kft., Magyarország 6720 Szeged, Arany J. Utca 7.

Az ajánlattevő megfelelően igazolta az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és a kizáró okok hiányát, az ajánlattevő 
ajánlatával kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel, valamint ezen ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok 
szerinti összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot. 
Ajánlati ár (nettó HUF)         114 565 287 
M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0 
hónap, max. 24 hónap)        24 
A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)        36 
Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 óra, max. 48 
óra)        2

11050731204KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 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

Igen
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Ajánlati ár (nettó HUF)          
Pontszám: 7,91 
Súlyozott pontszám: 554,1 
M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 80 
M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10  
Súlyozott pontszám: 80 
M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10  
Súlyozott pontszám: 80  
A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 30  
Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 

Szöveges értékelés:

826.7SZÁM-ADÓ Épitőipari, Szervezési és Számitástechnikai Szolgáltató Kft

Ajánlati ár (nettó HUF)          
Pontszám: 8,81 
Súlyozott pontszám: 617,24 
M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 80 
M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10  
Súlyozott pontszám: 80 
M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10  
Súlyozott pontszám: 80  
A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 30  
Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 
óra, max. 48 óra)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 30

Szöveges értékelés:

917.24HPQ PLUS Kft.

Ajánlati ár (nettó HUF)          
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 700 
M/2) a) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 80 
M/2) b) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10  
Súlyozott pontszám: 80 
M/2) c) pont alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata 
(hónapokban, min. 0 hónap, max. 24 hónap)         
Pontszám: 10  
Súlyozott pontszám: 80  
A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 30  
Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 
óra, max. 48 óra)         
Pontszám: 10 
Súlyozott pontszám: 30

Szöveges értékelés:

1000KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Az 1. értékelési szempont (Nettó vállalkozói díj) tekintetében alkalmazásra kerülő módszer: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás. 
Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak) a legalacso-nyabb, forintban kifejezett árat 
tartalmazó ajánlat minősül. A legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi ajánlati ár 
pedig a legkedvezőbb ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat 
Az alkalmazásra kerülő képlet: 
P= Alegjobb/Avizsgált*(Pmax – Pmin )+Pmin 
 
ahol 
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontsála alsó határa 
Alegjobb= a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált= a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
A 2., 3. és 4. értékelési szempont [A teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)] tekintetében 
alkalmazásra kerülő módszer: 
Értékelési módszer: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.  
Az alkalmazásra kerülő képlet: 
 
P= Avizsgált/Alegjobb*(Pmax – Pmin )+Pmin 
 
Ahol:  
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó értékelési pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontsála alsó határa 
Alegjobb= a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált= a vizsgát ajánlat tartalmi eleme 
 
 
Az 5. értékelési szempont [kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás] tekintetében alkalmazásra kerülő módszer: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet 1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. 
Ennek során az egyes ajánlatok adott szempont szerinti tartalmi elemét a szemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez 
(leghosszabb többletjótállási idő) kell arányosítani oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja. 
 
Az alkalmazásra kerülő képlet: 
 
P=        Avizsgált/Alegjobb*(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol:  
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontsála alsó határa 
Alegjobb= a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb= a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált= a vizsgát ajánlat tartalmi eleme 
 
A 6. értékelési szempont [Kiszállási idő a garanciális javítási munkákhoz munkanapokon, meghibásodás bejelentését követően (min. 2 
óra, max. 48 óra)] tekintetében alkalmazásra kerülő módszer: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás. 
Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbbnek a legrövidebb, órában kifejezett időt tartalmazó ajánlat minősül. A legrövidebb időt 
tartalmazó ajánlat kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 10), a többi ajánlat esetében pedig a legkedvezőbbhöz viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
 
Az alkalmazásra kerülő képlet: 
 
P= Alegjobb/Avizsgált*(Pmax – Pmin )+Pmin 
 
ahol 
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

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:

óra, max. 48 óra)         
Pontszám: 0,86 
Súlyozott pontszám: 2,6
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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:

BÉSZER Szerelőipari Kft. 5600 Békéscsaba,Lahner u.15/1., 11041197-2-04, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. 
b) és c) pontok

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:

Ajánlati ár: nettó 114.565.287,- Ft 
Indoklás: Nevezett cég ajánlata érvényes. Az értékelés szempontjaként megjelölt a legjobb ár – érték arányt tartalmazó érvényes 
ajánlatot nevezett cég tette. Ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezetbe belefér.

11050731204KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5600 Békéscsaba, 
Őszi Utca 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)

Pmax= a pontskála felső határa 
Pmin= a pontsála alsó határa 
Alegjobb= a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált= a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

felelős műszaki vezetés MV-ÉG kategória felelős műszaki vezetés MV-ÉV kategória villanyszerelés épületgépészet szárazépítés 
burkolás bádogozás műanyag nyílászárók beépítése felületképzés árnyékolók beépítése

BÉSZER Szerelőipari Kft. 5600 Békéscsaba,Lahner u.15/1., 11041197-2-04
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:
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