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: PÁCIN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Postai cím: Fő u.35.
Város: PÁCIN

Postai irányítószám: 3964

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Pácin Község településfejlesztése”című pályázat keretében Pácini Közös Önkormányzati
Hivatal és Szociális Szolgáltató Központ, és Művelődési ház felújításának kivitelezési munkái, és energetikai korszerűsítése”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
„Pácin Község településfejlesztése”című pályázat keretében Pácini Közös Önkormányzati Hivatal és Szociális
Szolgáltató Központ, és Művelődési ház felújításának kivitelezési munkái, és energetikai korszerűsítése” kivitelezési
munkáinak mennyisége
1. rész. Építési kivitelezési munkák
A Pácin Közös Önkormányzati Hivatal és Szociális Szolgáltató Központ felújítása 363,73 m2 alapterület.
Az épület külső megjelenését tekintve felújításra szorul, valamint az energetikai jellemzői sem megfelelőek, ezért a rendkívül
kedvezőtlen energetikai paraméterek miatt elengedhetetlen az energetikai mutatók javítását szolgáló munkák megvalósítása.
A fejlesztés tartalma Pácin Közös Önkormányzati Hivatal és Szociális Szolgáltató Központ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tető felújítása
Homlokzati ablakok cseréje
Bejárati ajtók cseréje
Előtetők építése, felújítása
Homlokzat hőszigetelése
Zárófödém hőszigetelése padlástérben
Festés és mázolás
Eresz és lefolyócsatornák cseréje
Homlokzati alapvakolat javítása
Belső vakolatjavítás

A Művelődési ház épületének felújítása alapterülete 409,05 m2. alapterület. Az épület földszint + emeletes felépítésű. Az
épület homlokzat és energetikai jellemzői nem felelnek meg a mai elvárásoknak, külső felújítás és hőszigetelés szükséges.
A fejlesztés tartalma művelődési ház:
•
•
•
•

Homlokzati nyílászárók cseréje
Homlokzat hőszigetelése, illetve eredeti díszítés rekonstruálása, valamint nemes vakolati rendszer felhordása
Nyílászárók cseréje miatt szükséges belső kőműves javító munkálatok, illetve festés és mázolás
Homlokzati alapvakolat javítása

2.

rész Megújuló energia kiépítése
Pácin Közös Önkormányzati Hivatal és Szociális Szolgáltató Központ
10kW-os naperőmű kiépítésére, üzembe-helyezése és áramszolgáltatói hálózatra-kapcsolása
Tartalma:
- 40 db Amerisolar 250W napelem.
- Tartószerkezet ferde tetőre
- 1db Fronius Symo light 10.0-3-M, 10kW-os inverter.
- Túlfeszültségvédelmek és csatlakozás.

- Tervezés
- Üzembe helyezés.
- Áramszolgáltatói hálózatra-kapcsolás.
Garancia:
- 5év garancia az inverterre és egyéb villamos egységre.
- 10 év garancia a napelemekre.
- 10 év 90%-os teljesítmény garancia a napelemekre.
- 25 év 80 %-os teljesítmény garancia a napelemekre.
Művelődési ház
4kW-os naperőmű kiépítésére, üzembe-helyezése és áramszolgáltatói hálózatra-kapcsolása
Tartalma:
- 16 db Amerisolar 250W napelem.
- Tartószerkezet ferde tetőre
- 1db Siac Soleil 4kW-os inverter.
- Túlfeszültségvédelmek és csatlakozás.
- Tervezés
- Üzembe helyezés.
- Áramszolgáltatói hálózatra-kapcsolás.
Garancia:
- 5év garancia az inverterre és egyéb villamos egységre.
- 10 év garancia a napelemekre.
- 10 év 90%-os teljesítmény garancia a napelemekre.
- 25 év 80 %-os teljesítmény garancia a napelemekre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint

IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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: 2 2017/08/20
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: [ 1] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Építési kivitelezési munkák
Az eljárás eredményes volt

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
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] 1. rész.
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Industria 2000. Kft, 3961. Vajdácska, Fő u. 77. Adószáma: 12467666-2-05
Nettó ajánlati ár: 28.445.425.- Ft, Jótállás időtartam: 60 hónap
2.) Zemplén Ablak Kft. 3950. Sárospatak, Simándi u.19 Adószáma:14856684-2-05
Nettó ajánlati ár: 32.507.480.- Ft, Jótállás időtartam: 24 hónap
HMG Kft. 3950. Sárospatak, Arany János 128.Adószáma:11960599-2-05
3.) Nettó ajánlati ár: 32.833.320.- Ft, Jótállás időtartam: 12 hónap
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
Az ajánlatok értékelése ár-érték arány alapján

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Industria 2000. Kft

Zemplén Ablak Kft

HMG Kft

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Nettó ajánlati ár összesen

70

10

700

8,7

609

8,6

602

Jótállás időtartama (hónap) (ajánlati
elem minimum értéke: 24 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap.
Ajánlatkérő a 24 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a
kötelezően előírt minimum értéke
levonásával.)

30

10

300

0

0

0

0

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000

609

602

összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:Ajánlattevő az ajánlatkérő anyagi fedezetének mértékére megfelelő ajánlatot
adott

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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:
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében az fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítás számolja ki a pontszámokat. Az értékelés módszere: az alábbi
fordított arányosítási képlet alapján.
P = (Alegjobb /Avizsgált ) × (Pmax - Pmin) + Pmin
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
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre
kell kerekíteni.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (24 hónap) és az így kapott
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállási időtartam 60 hónap) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P - Pmin / Pmax – Pmin = Avizsgált / Alegjobb
azaz
P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin
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
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre
kell kerekíteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónapban
határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum
értéke 24 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő
érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 24 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (24 hónap) levonásával.
Ajánlattevőnek a felolvasólapon egész számot kell feltüntetnie, nem egész számú megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen (pl. 8,5
hónap).
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban
meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Industria 2000. Kft, 3961. Vajdácska, Fő u. 77. Adószáma: 12467666-2-05
Ajánlati ár: 28.445.425.- Ft

Jótállás időtartama: 24+48 hónap=60 hónap
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Zemplén Ablak Kft. 3950. Sárospatak, Simándi u.19 Adószáma:14856684-2-05
Nettó ajánlati ár: 32.507.480.- Ft, Jótállás időtartam: 24 hónap
Második legkedvezőbb ajánlatot adta
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen ⌧ 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:
Nyilatkozatok benyújtása

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: energetikai korszerűsítés
Az eljárás eredményes volt 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:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Industria 2000. Kft, 3961. Vajdácska, Fő u. 77. Adószáma: 12467666-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft,
2.) Zemplén Ablak Kft. 3950. Sárospatak, Simándi u.19 Adószáma:14856684-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft
3.) HMG Kft. 3950. Sárospatak, Arany János 128.Adószáma:11960599-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.430.000.- Ft
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]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
1.) Industria 2000. Kft, 3961. Vajdácska, Fő u. 77. Adószáma: 12467666-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.140.000.- Ft,
2.) Zemplén Ablak Kft. 3950. Sárospatak, Simándi u.19 Adószáma:14856684-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft
3.) HMG Kft. 3950. Sárospatak, Arany János 128.Adószáma:11960599-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.430.000.- Ft

A Kbt. 76.§ (2) bekezdése a.) pontja alapján, a legalacsonyabb ár kerül értékelésre:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás:
I.) Industria 2000. Kft, 3961. Vajdácska, Fő u. 77. Adószáma: 12467666-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft,
II.) Zemplén Ablak Kft. 3950. Sárospatak, Simándi u.19 Adószáma:14856684-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft
III.) HMG Kft. 3950. Sárospatak, Arany János 128.Adószáma:11960599-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.430.000.- Ft
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
I.) Industria 2000. Kft, 3961. Vajdácska, Fő u. 77. Adószáma: 12467666-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft,
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
II. Zemplén Ablak Kft. 3950. Sárospatak, Simándi u.19 Adószáma:14856684-2-05
Nettó ajánlati ár: 5.315.000.- Ft
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen ⌧ 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:
Nyilatkozatok benyújtása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017/10/02 Lejárata: 2017/10/07
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/10/01
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/10/01
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

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

