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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Tivadar Község Önkormányzata
4921 Tivadar, Petőfi u. 24.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Építési beruházás
Tárgy:
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya:
1. rész: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Falumegújítás és - fejlesztés” című
pályázatának keretén belül megvalósítandó falumegújítási és -fejlesztési munkák Tivadar
községben
2. rész: EMVA-ból nyújtandó „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése” című pályázat keretén belül megvalósítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér (IKSZT) kialakítása
Mennyiség:
1.
rész:
Falumegújítási
és
-fejlesztési
munkák
Tivadar
községben:
tér- és járdaburkolat kialakítása kő- és terméskő burkolattal, összesen 302 m2-en,
szegélyekkel, rögzített utcabútorozással, kiegészítő elemekkel és növénytelepítéssel,
parképítés 832 m2-en, 18 m magasságú egyedi kialakítású faszerkezetes épület (harangláb)
tervezése és építése, polgármesteri hivatal felújítása: homlokzati felújítás 172 m2-en
2. rész: IKSZT felújítása:
A meglévő gondozási központ épületéből Integrált Közösségi és Szolgáltatási Tér épületének
kialakítása: az átalakítási munkákkal érintett terület nagysága 246,04 m2.
3. A választott eljárás fajtája:
Általános Egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete alapján.
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás: c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): részenként1
(egy), tehát összesen az eljárásban 2 (kettő)
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1.rész: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Falumegújítás és -fejlesztés” című
pályázatának keretén belül megvalósítandó falumegújítási és -fejlesztési munkák Tivadar
községben
Ajánlattevő
Neve:
FEMÉP KFT.
Címe:
4900 Fehérgyarmat, Hajnal u. 7.
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Nettó Ajánlati ár:
kivitelezési munkák:

27.273.390,-Ft

+ harangláb kiviteli tervkészítése:

900.000,-Ft

Összesen megajánlott nettó ajánlati ár:

28.173.390,-Ft

Késedelmi kötbér:

100.000,-Ft/nap

Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló érvényes tanúsítvánnyal?
igen
Jótállás időtartama:
1 év
A vállalt előteljesítési határidő:
2 nap
Az ajánlattétel tárgya:
2.rész: EMVA-ból nyújtandó „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése” című pályázat keretén belül megvalósítandó Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása
Ajánlattevő
Neve:
Címe:

FEMÉP KFT.
4900 Fehérgyarmat, Hajnal u. 7.

Nettó Ajánlati ár:

32.091.702,-Ft

Késedelmi kötbér:

100.000,-Ft/nap

Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló érvényes tanúsítvánnyal?
igen
Jótállás időtartama:

2 év

A vállalt előteljesítési határidő:

1 nap

Összegezés – Tivadar Falumegújítás és IKSZT 2010. július 27.

6/3
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1.rész: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Falumegújítás és -fejlesztés” című
pályázatának keretén belül megvalósítandó falumegújítási és -fejlesztési munkák Tivadar
községben
Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

Az ajánlattevő neve:
FEMÉP KFT.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata
10
600,00

Nettó Ajánlati ár (Ft)

60

Késedelmi kötbér (Ft/nap)

20

10

200,00

10

10

100,00

20

10

200,00

10

10

100,00

Ajánlattevő rendelkezik-e
MSZ EN ISO 9001 vagy
azzal egyenértékű
szabványnak megfelelő
rendszer kialakítását és
működtetését igazoló
érvényes tanúsítvánnyal?
(igen/nem)
Jótállás időtartama (év)
A vállalt előteljesítési
határidő (nap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

1200,00

2.rész: EMVA-ból nyújtandó „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése” című pályázat keretén belül megvalósítandó Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása
Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

Az ajánlattevő neve:
FEMÉP KFT.
Értékelési
Értékelési pontszám és
pontszám
súlyszám
szorzata
10
600,00

Nettó Ajánlati ár (Ft)

60

Késedelmi kötbér (Ft/nap)

20

10

200,00

Ajánlattevő rendelkezik-e

10

10

100,00
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MSZ EN ISO 9001 vagy
azzal egyenértékű
szabványnak megfelelő
rendszer kialakítását és
működtetését igazoló
érvényes tanúsítvánnyal?
(igen/nem)
Jótállás időtartama (év)
A vállalt előteljesítési
határidő (nap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

20

10

200,00

10

10

100,00

1200,00

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár
megadása:
1-10 pont
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
A pontszámok számításának módszere az 1., 2., 4. és 5. bírálati részszempontnál: azon
értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított
arányosítás módszerét, ahol legmagasabb érték a legkedvezőbb, ott az egyenes arányosítás
módszerét
alkalmazza
az
ajánlatkérő.
A
3.
bírálati
részszempontnál:
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat abszolút értékelési módszerrel értékeli, oly módon, hogy
amennyiben Ajánlattevő rendelkezik MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló érvényes tanúsítvánnyal 10 pontot
kap,
ha
nem,
akkor
1
pontot
kap.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az összpontszámok 2 tizedesjegyre történő
kerekítésével kerül megállapításra.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
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8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Az ajánlattétel tárgya:
1.rész: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Falumegújítás és -fejlesztés” című
pályázatának keretén belül megvalósítandó falumegújítási és -fejlesztési munkák Tivadar
községben
Ajánlattevő
Neve:
FEMÉP KFT.
Címe:
4900 Fehérgyarmat, Hajnal u. 7.
Nettó Ajánlati ár:
kivitelezési munkák:

27.273.390,-Ft

+ harangláb kiviteli tervkészítése:

900.000,-Ft

Összesen megajánlott nettó ajánlati ár:

28.173.390,-Ft

Késedelmi kötbér:

100.000,-Ft/nap

Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló érvényes tanúsítvánnyal?
igen
Jótállás időtartama:
1 év
A vállalt előteljesítési határidő:
2 nap
Az ajánlattétel tárgya:
2.rész: EMVA-ból nyújtandó „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és
működtetése” című pályázat keretén belül megvalósítandó Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása
Ajánlattevő
Neve:
Címe:

FEMÉP KFT.
4900 Fehérgyarmat, Hajnal u. 7.

Nettó Ajánlati ár:

32.091.702,-Ft

Késedelmi kötbér:

100.000,-Ft/nap

Ajánlattevő rendelkezik-e MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak
megfelelő rendszer kialakítását és működtetését igazoló érvényes tanúsítvánnyal?
igen
Jótállás időtartama:
A vállalt előteljesítési határidő:

2 év
1 nap

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásnak és dokumentációnak mindenben megfelelő ajánlatot
tett. Az összesített pontszámok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette
részajánlatonként.
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? igen, valamennyit
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010.07.27.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010.08.17.
14.* Egyéb információk: 15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-16368/2010, 2010.07.02.

hirdetményre

és

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010.07.27.
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010.07.27.
19.* Az összegezés javításának indoka: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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