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Szerződéskötési-, teijesitesi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

A Jászboldogházi piac és ebédlő kialakítása

Ajánlatkérő
neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

‚

‚

‚

‚

‚

Összegezés az ajánlatok elbiralasarol

Összegezés az ajánlatok elbíralasarol
‚

I.

‚

‚

‚

szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
91146207

Postai Cím:
Város:

Jászboldogháza

Nurs-kód:

HU322

Postai irányítószám:

5144

Ország:

Magyarország

Rákóczi Ferenc Utca 27

Egyéb Cím adatok:
Kapcsolattartó személy:

Szűcs

E-mail:

Telefon:

polgarnester@jaszboldoghaza.hu

Lajos
+36 57460011

Fax

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.jaszboldoghaza.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szen’(ek) adatai
Hivatalos név:

Sansz Projekt Iroda Bt.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
611153 67

Postai cím:
Város:

Jászberény

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

HU322

Sebestyén

E-mail:

Telefon:

Into rnetcím(ek)

EKR0003 54 1120 19

5100

Ország:

Blénessy János Utca 24/f

Kapcsolattartó személy:
sansz@pr.hu

Postai irányítószám:

Klára
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (tJRL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1) Aközbeszerzés tárgya
Ajászboldogházi piac és ebédlő kialakítása

11.2) A közbeszerzés mennyisége
11.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész: Piac Vállalkozási szerződés „AJászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása’ piac felújítás kivitelezési
munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel: A fedett termelői piac épülete a
tervlapokon bemutatott ldalaldtásban fog épülni. Egy közel I 00m2 alapterületű az utcafront felé nyitott elárusító részen fog folyni
térségben előállított élelmiszerek értékesítése. Mellette lévő részen pedig a látogatók és az árusítók részére épül egy kisebb szociális
rész. Az épület előtt lesznek a működéshez szükséges parkolók, melyek közül egy akadálymentes lesz. Az épület mellett a hulladékok
elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolók lesznek elhelyezve. A fedett piac DNY-i tetőfelületén 8 db napelem cella lesz elhelyezve,
2 kW teljesítménnyel. valamint 2 db napkollektor. Akadálymentesités: Az építés után, a fejlesztés révén az épület akadálymentesen
megközelíthetővé válik, és az épületen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz, illetve biztosított a fogyatékos személyek
számára az akadálymentes WC helyiség. 2. rész: Ebédlő Vállalkozási szerződés .AJászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” az ebédlő felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti
paraméterekkel: A tervezett fejlesztés során az épület bruttó alapterülete nem változik, a munkák tartószerkezetet nem érintenek,
ezért elvégzésük nem építési engedély és bejelentés köteles tevékenységek. A fejlesztés során az alábbiak készülnek: étkező
férőhelyeinek bővítése tetőtérben, akadálymentes parkoló építése, szükséges — alaprajzonjelölt — nyűászárók átalakítása,
akadályinentesítés miatt, akadálymentes rámpa készítése, akadálymentes WC építése, napelemek és tartóelemeik beszerzése és
telepítése, a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozása, fűtés kialakítása a tetőtérben. A felújítás után, a
fejlesztés révén az épület földszintje akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen belüli akadálymentes közlekedés
biztosított lesz, metve biztosított a fogyatékos személyek számára az akadálymentes WC helyiség.

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:

Nemzeti Kbt. 115. ~ Nyílt eljárás

[V.1.3) Tárgyalásos eljárás ‚‘agyversenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése,

[V.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív infonnációk
[V.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzétótel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
[V.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019,04.09
lV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett Intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

EKR000354112019

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1

-

Piac felújítás Idvitelezési munkálatai

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e

új

eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe’ alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevék
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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánjattevők neve. címe ős adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi K&, 5lüoJászberény, BakldJózsef Utca 27

11772390216

1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges megadni): 27.450.994.- Ft 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/
2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultságú szakember végzettségének megszerzésétől számított,
magasépítési ldvitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (hó) (min.0 hónap - max. 60 hónap): 44 hónap 3. A
sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap) (
min.0 hónap — max. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni):0 hónap Indoklás: A Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi JUt. (SlooJászberény, BakldJózsef u. 27) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételifelhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Pécs és Társa Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi KIt. (5100 Jászberény. BakldJózsef u. 27.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Jászmetál 2000 Féinipari Szolgáltató és Kereskedelmi KIt, 5121 Jászjákóhalma, Fő

Út

107

13376646216

1.Egyösszegú nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges megadni): 25.797.036.- Ft 2. A teljesítósben résztvevő, a 266/
2013. (VIl.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetőijogosultságú szakember végzettségének megszerzésétől számított,
magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (hó) (min.0 hónap -max. 60 hónap): 43 hónap 3. A
sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás idótartamát meghaladó többlet jótállás (hónap) (
min.0 hónap — max. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni):1 hónap Indoklás: AJászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és
Kereskedelmi KIt. (5121 Jászjákóhalma, Főút 107.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattóteli felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (5121 jászjákóhalma, Főút 107,) ajánlattevö érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

ajánlattevőnként:
Fócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi KIt
Szöveges értékelés:

Pócs és Társa Építóipari Szolgáltató és Kereskedelmi KIt. (Sl0üjászberény, Bakkijózsef u. 27.) érvényes
ajánlatot tett. Összpontszáma: 857,82

Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

V.2.4)

857.82

995.45

Jászrnetál 2000 Fémipari Szolgáltató ás Kereskedelmi KIt. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.) érvényes ajánlatot
tett. Összpontszáma: 995,45

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5)

Az ajánlatok értékelése során módszernek (niódszereknek) ax Ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. értékelésirészszempont esetében apontszámokkiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (1~ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. értékelési részszempontok
esetében a pontszámok Idszámítása a Miniszterelnökség „Ütmutató a Kbt. 77. ~ (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb színt, Illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásrajavasolt
képlet alkalmazásával történik. (Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Fmax — Emin)
÷ Fmln, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.) Az
értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre: 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. értékelési
részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó forintban. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. Ajánlatkéró az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: P=Aiegjobb/Aviszgált(Pmax-Fmin)±Pmin ahol P:a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa Pmin:a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013
. (Vll.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszakivezetói (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.
) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének megszerzésétől számított, magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min.0 hónap — max. 60 hónap): A 2. értókelési részszempont vonatkozásában a
megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek
figyelembe vételre az aduLt szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb xnegajánlás esetén a
maximális pontszániot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. I (1)
bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, úgy
erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz O pontot fog kapni. Ajánlattevő O hónap tapasztalati időt is
megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevó a minimális O pontot kapja. A pontozás módszere:
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezóbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Emax - Emin) + Emin ahol Pvizsgált: a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Emax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont Emin: a pontskála alsó
határa, azaz O pont A legkedvezőbb: 60 hónap A legkedvezőtlenebb: O hónap A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3.
részszempont: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(hónap) (min.0 hónap - max. 24 hónap):A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapban szükséges megadni. A 3.
részszempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz
Ajánlatkérő a 24 hónapnál kedvezőbb megajánlást többletpontszámmal nem értékeU a Kbt. 77. (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb,
akkor ebben az esetben A legkedvezőbb = 24 hónap). A pontozás módszere: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/ (
Aiegkedvezőbb - Aiegkedvezőtlenebb) x (Fmax - Emin) ± Emin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokal:
Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató ás Kereskedelmi KIt, 5121 Jászjákóhalma, Fő

Út

107

13376646216

A Kbt. 76. 5(5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában aJászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi KIt. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, ax ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

EKR0003541 12019

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt Vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve’ címe, adószáma és as érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetJenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2

A szerződés száma:

2

.

Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatai

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e Új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó infonnációk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Pócs és Társa Építóipari Szolgáltató és Kereskedelmi K&, 5loojászberény. Bakldjózsef Utca 27

11772390216

1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges megadni): 19.290.728.- Ft 2. A teljesítésben résztvevő, a 266/
2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaldvezetőijogosultságúszakembervégzettségénekmegszerzésétőlszámított,
magasépítési kivltelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (hó) (min.0 hónap max. 60 hónap): 44 hónap 3. A
sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap) (
min.O hónap - max, 24 hónap) (egész számot szükséges megadni):0 hónap Indoklás: A Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi KIt. (5100 Jászberény. BakldJózsef u. 27) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban valamint a jogszabályokhan meghatározott feltételeknek. Fócs és Társa Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi KIt. (5100 Jászberény, Bakkijózsef u. 27.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 5121 Jászjákóhalma, Fő
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1.Egyósszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges megadni): 17.805.352.- Ft 2. A teljesitésben résztvevő, a 266/
2013. (‚‘11.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultságú szakember végzettségének megszerzésétől számított,
magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (hó) (min.0 hónap . max. 60 hónap): 43 hónap 3. A
sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónaposjótállás időtartamát meghaladó többletjótállás (hónap) (
min.0 hónap - max. 24 hónap) (egész számot szükséges megadni):1 hónap Indoklás: AJászmetál 2000 Fómipari Szolgáltató és

EKR0003541 12019

Kereskedelmi Kft. (5121 Jászjákóhalma, FŐ~t 107.) benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározolt felLételeknek. Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (5121 Jászjákóhalma, FŐ~t 107.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Pécs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi KIt

846.10

Szöveges értékelés:

Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi KÍt. (5100 .Jászberény. Bakki József ‚1. 27.) érvényes
ajánlatot tett. Összpontszáma: 846,10

Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Szöveges értékelés:

995.45

Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi KIt. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.) érvényes ajánlatot
tett. Ősszpontszáma: 995,45

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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 pontszáinot:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. melléklet Al. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A 2. és 3. értékelési részszempontok
esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökség ~Útmutató a 10t. 77. 5(1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt
képlet alkalmazásával történik. (Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) X (Pmax - Pmin)
+ Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.) Az
értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen ldfejtésre: 1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): Az 1. értékelési
részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok rés7eké.nt kiadott áraratlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó forintban. Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (
legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően
kevesebbet. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: P=Alegjobb/Aviszgált(Pmax-Pmin)+Pmin ahol P:a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:a pontskála felső határa Pmin:a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013
. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszakivezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (Vll.11.
) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének megszerzésétől számított, magasépítési Idvitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min.0 hónap - max. 60 hónap): A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a
megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek
Figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában. Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a
maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. 5 (1)
bekezdése alapján. Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai tapasztalatát, ügy
erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz O pontot fog kapni. Ajánlattevő O hónap tapasztalati időt is
megajánlhat. O hónapos tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevó a minimális O pontot kapja. A pontozás módszere:
Pvizsgált (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb — Alegkedvezőtlenebb) X (Pmax — Pmin) + Pmin ahol Pvizsgált: a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont Pmin: a pontskála alsó
határa, azaz O pont A legkedvezőbb: 60 hónap A legkedvezőtlenebb: O hónap A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3.
részszempont: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónaposjótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(hónap) (min.0 hónap - max. 24 hónap):A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapban szükséges megadni. A 3.
részszempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. azaz
Ajánlatkérő a 24 hónapnál kedvezőbb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. 5(1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb,
akkor ebben az esetben A legkedvezőbb = 24 hónap). A pontozás módszere: Pvizsgált = (Avizsgált — Alegkedvezótlenebb) / (
Alegkedvezóbb — Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajáxilattevö
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokal:
Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, 5121 Jászjákóhalma. Fő
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A Kbt. 76. 5(5) bekezdése alapján a legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás
vonatkozásában ajászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. nyújtotta be.
V.28) Alvállalkozó(k) igénybe vétele;

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt Vevő szervezetek
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:

EKR0003S41 12019

V.2.7) A nyertes

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) A]vállalkozó(k) igénybe vétele:
V.210) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma ós az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése. arnely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezeti szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) M érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve. címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve. székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevö(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő Információk
‚71.1) További információk:
VL1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.05.16

Lejárata:

2019.05.20

Moratórlummal kapcsolatos további információk:

VLI.2) M összegezés elkészítésének időpontja:

2019.05.15

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.05.15

VL1.4) Az összegezés módosításának indoka:

‚‘1.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megkiildésének időpontja:
V1.1.7) M összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) Ajavitott összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

ludítás dátuma

Indító felhasználó

Ósszegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.05.08 21:21:08

SEBES2Q17

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR0003541 12019
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ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
[~) ELJÁRÁS AZONOStTÓ ADATAI
Nemzett Kbt. 115. 5 Nyílt eljárás
E60

„

-

EKR000354112019

. ‚

Szerzoueskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: Ajászboldogházi piac és ebédlő kialakítása
Ajánlatkérő neve:

—..---—

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

——------.

Eljárási cselekmény típusa

~

[~

Státusz

Inditás dátuma

Indító szervezet

Inditó felhasználó

Lezárás dátuma

Eljárás előkészítése

Eljárás előkészítve

20190321 14:40:52

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.04.09 11:09:50

Eljárás közbeszerzési
tervsorhoz rendelése

Közbeszerzési tervsorhoz
rendelve

2019.04.02 09:2826

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.04.02 09:28:41

Ajánlattételi felhívás küldése

végső felhívás kiküldve

2019.04.09 11:06:23

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.04.09 11:09:54

FAKSZ ellenjegyzés

Ellenjegyezve

2019.04.09 11:11:30

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2OI7

2019.04.09 11:12:00

.

Bontás

Bontási jegyzőkönyv
kiküldve

2019.04.25 18:00:00

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

EKR

2019.04.26 09:16:38

FAKSZ ellenjegyzés

Ellenjegyezve

2019.04.26 09:18:05

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.04.26 09:18:41

Hiánypótlási felhívás,
felvilágosítás kérés

Kikülcive

2019.05.01 12:46:30

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.05.01 13:25:08

Bírálattal kapcsolatos
információk rögzítése

Rögzítve

2019.05.08 21:18:45

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.05.15 20:49:39

Eljárás döntéseinek rögzítése

Rögzítve

2019.05.08 21:20:23

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.05.15 20:51:04

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról

Összegezés kiküldve

2019.05.08 21:21:08

Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

SEBES2O17

2019.05.15 20:52:54

EKR0003S41 12019

Osszesen: 10 sor (1 I 1)
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DOKUMENTUMOK KERESÉSE

(~) ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
Nemzett Kbt. 115. 5 Nyílt eljárás
E60

.

-

‚

‚

-
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.

Szerzodeskotesi-, teijesitesi szakasz

Közbeszerzés tárgya: A Jászboldogházi piac és ebédlő kialakítása
Aján~atkérő neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

-—il~.--~——~--—
Dokumentum típusa

Dokumentum neve

_____________________

Fáj! neve

1:

F4j1FFeltöltés
mérete

Feltöltötte

Feltöltő szervezet

Publikálható

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

Nem

időpontja
_________________________________

Közbeszerzési
dokumentáció

Közbeszerzési
dokumentum

KDjászboldogháza_0409_.pdf

1 MB

Egyéb

Tervek, műszaki leírás,
árazatlan költségvetés

2 Tervek Műszaki
feírás_árazatlan
költségvetés.zip

2 MB

Közbeszerzési
dokumentáció

Közbeszerzési
dokumentáció

KDjászboldogháza_0409_.doc

1 MB

Közbeszerzési
dokumentáció

Közbeszerzési
dokumentáció Benyájtandó iratok

benyujtando_iratok.pdf

33KB

2019.04.09 11
:09:48

Közbeszerzési
dokumentáció

Közbeszerzési
dokumentáció Nyilatkozat összeállító

nyilatkozat_osszeallito.pdf

40 KB

Közbeszerzési
dokumentáció

Közbeszerzési
dokumentáció - Ajánlati/
részvételi felhívás

ajanlattetelipelhivas_nemzeti_
nll5Nyilt.pdf

76KB

EKR0003541 12019

[[~

2019.04.09 11
:00:24
2019.04.09 11
:02:29
2019.04.09 11
:00:54

Jászboldogháza
Önkormányzat
Községi

Sebestyén Klára

Sebestyén Klára

Nem

Községi
Önkormányzat

Nem

SEBES2O17

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

Igen

2019.04.09 11
:09:48

SEBES2OI7

Jászboldogháza
Községi
.
Önkormányzat

Igen

2019.04.09 11
:09:50

SEBES2O17

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

Igen

.

felhivas

401 KB

—.

Sebestyen Klara

Dokumentum tipusa

Dokumentum neve

Fajt neve

M ajánlattételre
‚
.
felhivott gazdasagi
szereplok neve, cime

Ajánlattételre felhívott
.
.
gazdasagi szereplok
pubhkalasa

ajanlatte:elre felhivott gazda
sagiszereplok.pdf

36KB

2019.04.26 09
:16:38

SEBES2O17

Bontási jegyzőkönyv

Bontási jegyzőkönyv

EKR000354112019
bontasijegyzokonyv
201904260916.pdf

41 KB

2019 0426 09
~6~8

SEBES2O17

‘

-

.

-

‘

.

.

-‘

Hianypotlasi felhwas.
felvilagositas keres

..

.

.

.

.

.

Z~a

‘

‘

-

.

‚‚-

Hianypotlasi felhivas,,Jaszbol
doghaza.pdf

Bírálati lap SK

Bírálati lap SK.pdf

148 KB

Bírálati lap

Bírálati lap SSZA

Bírálati lap SSZA.pdf

696 KB

2019 05 15 20
.

.

2019 05 1520
-1042

.

.

‚

‚

‚

-

.

-

‘

.

.

-

.

Biralo Bizottsagi
jegyzokonyv

.

.

.

-

.

.

....

Biralobizottsagijegyzokonyv
..
—
alairt.pdf
‚.‘

Jászboldogháza
..
.
..
Kozse~i
Onkormanyzat
Jászboldogháza
Községi
Onkormányzat

Igen

Igen

Jászboldogháza
..

.

-

..
.
Onkormanyzat

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Onkormányzat

Nem

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

Nem

Jászboldogháza
..
Kozsegi
Ölát

Nem

.

Biralo Bizottsagi
.
..
Jegyzokonyv

Nem

Heitoitőszervezet~ Publflcafliatoi

.

201905.01 13
:23:58

Bírálati lap

fleltöitotte

Kozsegi

1 MB

2019.05.1520
:09:20

Sebestyen Kiara

2019.05.15 20
:08:29

Sebestyen Klara

Jászboldogháza
..
.
Kozsegi
Onkormanyzat

Nem

Sebestyén Klára

Jászboo~~a
Községi
Önkormányzat

Nem

.

.

.

.

.

Egyeb

Eloterjesztes

Eloterjesztes,Jaszboldoghaza
piac ebédlő pdf
—

1 MB

Bírálati lap

Bírálati lap DZ

Bírálati lap_DZ.pdf

695 KB

Bírálati lap

Ertékelő bírálati lap DZ

Értékelő bírálati lap DZ.pdf

2 MB

2019 05 15 20
~6~5
.

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Onkormányzat

Nem

Bírálati lap

Értékelő bírálati lap SK

Értékelő bírálati lap_SK.pdf

554 KB

2019 05 15 20
~6~3

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

Nem

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Onkormányzat

Nem

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Önkormányzat

Nem

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Onkormányzat

Nem

Sebestyén Klára

Jászboldogháza
Községi
Onkormányzat

Nem

.

..

.

-

2019 05 15 20
.

.

-

Bírálati lap

Értékelő bírálati lap

Értékelő bírálati lap SSZA.pdf

Bírálati lap

Ertékelő bírálati lap TSZ

Ertékelő bírálati lap TSZ.pdf

3 MB

Egyéb

Jelenléti ív
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