ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000906612018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Közbeszerzés
tárgya:

Óvoda funkcióbővítése energetikai felújítással

Ajánlatkérő
neve:

Káld Község Önkormányzata

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Káld Község Önkormányzata

EKRSZ_
69126606

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Káld

NUTS-kód:

HU222

Egyéb cím adatok:

Berzsenyi Utca 19

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Schmidt

phkald@airplanet.hu

Telefon:

9673

Ország:

Magyarország

József
+36 95470167

Fax:

+36 95470167

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

www.kald.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Viharfecske Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
82925590

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tárnok

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

info@viharfecske.hu

Internetcím(ek)

EKR000906612018

HU120

Postai irányítószám:

2461

Ország:

Magyarország

Ősz Utca 12.
Székely
Telefon:

Anna
+36 209352114

Krisztina
Fax:

+36 23388913

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

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Óvoda funkcióbővítése energetikai felújítással

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
- meglévő bruttó beépített alapterület: 247,39 m2 - tervezett bruttó beépített alapterület: 60,43 m2 - összes beépített alapterület:
307,82 m2 - tervezett beépítettség: 14,47 % - tervezett zöldfelület: 1333,05 m2 - tervezett burkolat felület: 485,13 m2 - tervezett
zöldfelületi arány: 62,70 % - tervezett épületmagasság: 4,93 m - szárazépítés (gipszkartonozás): 163,13 m2 - cserépfedés bontása:
322m2 - tetőfedés oldalhornyos betoncserép-elemekkel: 406 m2 - kül- és beltéri burkolatok bontása: 0 - kül- és beltéri, hideg- és meleg
burkolatok készítése: 360,3m2 - lábazati burkolat készítése: 175 m - bádogos szerkezetek bontása: 135,4 m2 - bádogos szerkezetek
építése: 252,6 m2 - nyílászáró szerkezetek bontása: 64,6 m2 - nyílászárók beépítése: 82 db - meglévő festékréteges lekaparása: 540
m2 - felületkezelések (festés): 973 m2 - különböző típusú vízszigetelések: 280 m2 - különböző típusú hőszigetelések: 924,5 m2 térburkolat földmunkával, alapozással: 350 m2 - szegélykövezés: 147 fm - akadálymentesítés: 67 fm rámpakorlát, 63 fm irányító sáv,
infokommunikációs tábla és egyéb akadálymentesítő eszköz 743 db - víz-és csatornavezeték építése: 308 fm - szaniterek elhelyezése
szerelvényekkel: 28 db - központi fűtés kialakítása: 1 db gázkazán + 21 db acéllemez lapradiátor szerelvényekkel, szelepekkel + 1 db
HNV készítő bojler fűtésoldali bekötése - szellőző rendszer: kiépítése 1 db - elektromos szerelés: 1640 fm védőcső, 140 db
szerelvénydoboz, 2460 fm elektromos és adatátviteli kábel, szerelvényekkel, villámvédelem kiépítése 1db.

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
n.a.
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
n.a.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.12.28
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
n.a.
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
n.a.
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
n.a.
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Ajánlakérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés (b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy
az egyik ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló anyagi fedezet összege pedig nem
elegendő a másik, a szerződés megkötéséhez a másik, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

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):

CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; 8330 Sümeg Csányi László Utca 1/B. Ajánlattevő
nyilatkozata alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A vállalt teljes körű jótállás ideje: 60 hónap Felelős műszaki
vezető szakmai tapasztalata nettó 35 MFt értéket elérő magasépítési munka irányításában: 5db; Környezetközpontú Irányító Rendszert
működtető vállalattól történő beszerzés, ajánlatban megadott építőanyag vonatkozásában, db: 0; Egyösszegű ajánlati ár, nettó Ft: 104
665 742,- Ft
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Lamandert Kft., 1054 Budapest Honvéd Utca 8. 1/2.. Az érvénytelenség indoka: a Lamandert Kft. ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a Lamandert Kft. által az ajánlatban valamint a hiánypótlások során benyújtott iratok
és nyilatkozatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek, mivel nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
n.a.
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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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 az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.29

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.05.02

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

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

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.05.01 23:06:38

szekelyak

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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