Tárgy:
Csány Község Önkormányzata
3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építésszerelés kivitelezése
tárgyú közbeszerzési eljárása
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csány Község Önkormányzata
Postai cím: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.
Város: Csány
Postai irányítószám: 3015
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó
kisüzem létesítésének építés-szerelés kivitelezése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építésszerelés kivitelezése a Belügyminisztérium által kiírt közfoglalkoztatási beruházási pilot program keretében
ÉPÍTÉSZETI ISMERTETÉS
ELŐZMÉNYEK
A tervezés megkezdését megelőzően tisztáztuk a telekre vonatkozó, szabályozási, beépítési előírásokat. A megrendelő
egy új kecsketej feldolgozó üzem építésének igényét fogalmazta meg, helyi gazdaság támogatása, fellendítése érdekében.
TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
A tervezési terület Csány Kossuth Lajos utcából közelíthető meg. Az érintett telken jelenleg egy 149,5 m2 alapterületű,
földszintes, magas tetős épület található. Telkünk a városközpontban található, közvetlen környezetében családiházas
övezet van. Fás növényzet a beépítéssel érintett területen nincs. A telken található növényzetet megtartjuk.
ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ
A programban meghatározott igény egy olyan épület kialakítása, melyben helyet kap egy kecsketej feldolgozó üzem, az
azt kiszolgáló öltözőkkel, iroda blokkal. Az épületet acél könnyűszerkezetes vázszerkezettel terveztük. A vázszerkezet
külső határolófala külső-belső oldalán szendvicspanel.
Az üzem funkcionális kialakítása a technológiai igényeket teljesíti. A gyártóhelyiséghez kapcsolódóan sózó és sajtérlelő
helyiség is tervezésre került.
SZERKEZETI ISMERTETÉS
+0,00 = 114,99 Bfm.
alapozás:
Alaptestek szélessége 50 cm, alaptestek alapozási síkja a padlószint alatt 1,00 m-re. 15 cm szerkezeti vastagságú vasalt
aljzat az alaptestre ül fel.
Lásd közbeszerzési dokumentumok statikus tervfejezet szerint.
acél tartóváz:
Épület tartószerkezete acél tartóváz szerkezet. HEA160 szelvény, falszerkezet merevítése L60x60x5 szögacél szélrács.
Lásd közbeszerzési dokumentumok statikai tervfejezetben.
födém:
Acél rácsostartó tartóvázszerkezettel tervezzük. Lásd közbeszerzési dokumentumok statikai tervfejezetben.
homlokzatburkolat:
Fémlemez szendvicspanel homlokzatburkolat, fehér és zöld színben, metál felülettel. Fehér lemez classic profilozású,
zöld lemez micro profilozású szendvicspanel.
tető:
A csarnok tetőszerkezete alacsony hajlásszögű, acélváz szerkezetű, szendvicspanel tető, antracitszürke színben.
szendvicspanel:
Tartóvázhoz rögzített szendvicspanelek: 120mm-es önhordó szigetelő fémpanel, rejtett rögzítéssel, függőleges (classic)
bordázattal, külső-belső oldalon, valamint homlokzati rajz szerint megjelölt helyeken, vízszintes (micro) bordázattal
külső oldalon.
áthidalók:
Szendvicspanelbe szerelt acélvázszerketű ‘C’ profil keretek.
lábazat:
Az épületen +0,30 magasságig beton lábazati architektúra készül, festett felülettel.
üzemi vízszigetelés:
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A víznek fokozottan kitett üzem helyiségei, üzemi vízszigetelést kapnak. A csarnok üzemi vízszigetelése cementbázisú
kenhető vízszigetelés, melynek a hajlatoknál és csatlakozásoknál erősítő szalaggal kiegészítettek. A vízszigetelés a
megfelelő helyeken (vízkiöntő, zuhanyzó) 2m magasságig kerül felvezetésre.
hőszigetelés:
Az épület határoló falszerkezete 120mm-es PUR habbetétes hőszigetelő szendvicspanel rendszer. Hőátbocsátási
tényezője: 0,21. A tető rétegrendjében 12,0 cm vastag PUR hőszigetelő panel kerül elhelyezésre. A földszinti padlóban
10cm vastag lépésálló XPS 20 hőszigetelő lemez készül.
csapadékvíz elvezetés:
A tető vízelvezetésére külső vízelvezetést terveztünk, tetőről két irányba lejtve, négy helyen levezetve. Az összegyűjtött
víz a telken belül elszikkasztásra kerül.
szigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelésként bitumenes lemezszigetelés készül 1 rétegben.
válaszfalak:
6 cm vastag KINGSPAN falpanel
nyílászáró:
Műanyag nyílászárót terveztünk, fehér színben, három rétegű hőszigetelő üvegezéssel.
burkolatok:
A tűzvédelmi követelményeknek megfelelő burkolatokat terveztünk. A helyiségek greslap burkolattal készülnek. A külső
burkolat térburkolattal készül.
gépészet:
Közbeszerzési dokumentumok gépészeti műszaki fejezet szerint
elektromos:
Közbeszerzési dokumentumok elektromos fejezet szerint
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/11/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:
3015 Csány, Kossuth Lajos út 3. szám alatti, 24/2 hrsz-ú ingatlanon Kecsketej – feldolgozó kisüzem létesítésének építésszerelés kivitelezése
Az eljárás eredményes volt x igen nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
1.
PALOBAN-BAU Építőipari és Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.
Ajánlati ár nettó 56 365 658 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 14586927-2-10
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
2.
Bohus 2003 Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1042 Budapest, Kassai utca 56-58. 1. em. 5.
Ajánlati ár nettó 63 532 028 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 13019204-2-41
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
3.
KOCSIS-BÁDOG Korlátolt Felelősségű Társaság
5123 Jászárokszállás, Jászai Mari utca 2.
Ajánlati ár nettó 66 040 220 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 24672946-2-16
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:
PALOBAN-BAU
Építőipari és
Épületgépészeti Korlátolt
Felelősségű Társaság

Az ajánlattevő neve:
Bohus 2003 Építőipari
és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Az ajánlattevő neve:
KOCSIS-BÁDOG
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Az értékelés

A
részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben (adott esetben az pontszám
alszempontjai is) alszempontok
súlyszámai is)
Ár

50

Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

5 000,00
100,00

Jótállás időtartama

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

50

88,83

4 441,64

85,50

4 274,85

100,00

5 000,00

100,00

5 000,00

5 000,00
100,00

A súlyszámmal
10 000,00
szorzott
9 441,64
9 274,85
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
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:
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Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a jótállás értékelési szempont esetében a
legmagasabb érték a legkedvezőbb.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Az alkalmazandó képlet:
Ár részszempont:
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 99 + 1
Jótállás részszempont:
P= (Avizsgált /Alegjobb) * 99 + 1
Az fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó
súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot
elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre
kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot
nyújtó ajánlatot tevő.
Valamennyi bírálati szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók. A nulla, a
törtszámban kifejezett, a negatív előjelű megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PALOBAN-BAU Építőipari és Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.
Ajánlati ár nettó 56 365 658 Ft + ÁFA
Jótállás időtartama 36 hónap
Adószám 14586927-2-10
Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyöseb érvényes ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/03/29 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2017/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
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