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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Nem

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.csosz.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Csősz Község ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Művelődési Ház energetikai fejl. és felújít.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001211922019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Csősz Község Önkormányzat EKRSZ_
29578335

Bartók Béla Utca 8

Csősz HU211 8122

Földesi Gábor

csoszhivatal@datatrans.hu +36 22587010
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NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Művelődési Ház energetikai fejlesztése CsőszönII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

67 869 951Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001211922019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Művelődési Ház energetikai fejl. és felújít.

Építési beruházás

Művelődési Ház energetikai fejlesztése és felújítása Csőszön, 2 részben A felújítandó ház paraméterei: telek területe: 4728m2, bruttó 
beépített alapterület: 691,20m2, pince hasznos alapterület: 127,34m2, földszint hasznos alapterület: 446,67m2, templom hasznos 
alapterület: 48,47m2, összes hasznos alapterület: 622,48m2, utak, járdák összesen: 712,92m2
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Csőszi Művelődési Ház felújít. - Magyar Falu progrII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön A felújítandó ház paraméterei: telek területe: 4728m2, bruttó beépített alapterület: 
691,20m2, pince hasznos alapterület: 127,34m2, földszint hasznos alapterület: 446,67m2, templom hasznos alapterület: 48,47m2, 
összes hasznos alapterület: 622,48m2, utak, járdák összesen: 712,92m2 Munkarészek: - Az épület tetőfedésének cseréje, szerkezetek 
javításával, zárófödém hőszigetelésével - Homlokzati falak hőszigetelése - Homlokzati nyílászárók cseréje - Az épület külső 
akadálymentesítése, akadálymentes mosdó kialakítása szükséges gépészeti és villamos rákötéssel - Az épület fűtésének korszerűsítése 
(nagyobb energiahatékonyság eléréséhez) A teljesítés során irányadók a pályázati felhívás előírásai: https://www.palyazat.gov.hu/top-
321-16-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse-1 További részletes feladatleírást a dokumentáció és annak mellékletét képező 
kiviteli tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a dokumentációban esetenként márkanév 
került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében történt. Ha a dokumentációban közölt 
leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre 
való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az 
ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg 
egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és 
tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került 
feltüntetésre. A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés teljesítésére irányadó a 322/2015. (X. 30.). Korm. r. 28. §.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2

Igen

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölése (igen/nem)

20

Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny
a több)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
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II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Csőszi Művelődési Ház felújítás a Magyar Falu program keretében A felújítandó ház paraméterei: telek területe: 4728m2, bruttó 
beépített alapterület: 691,20m2, pince hasznos alapterület: 127,34m2, földszint hasznos alapterület: 446,67m2, templom hasznos 
alapterület: 48,47m2, összes hasznos alapterület: 622,48m2, utak, járdák összesen: 712,92m2 Munkarészek: - mosdó, öltöző alaprajzi 
átalakítás, gipszkarton válaszfalazással, nyílások befalazásával, illetve nyitásával, valamint az ehhez szükséges gépészeti (víz-,
légtechnika, szennyvíz munkák felújítása, átalakítása, kiépítése) munkák elvégzése, kivéve az akadálymente mosdó kiépítését (mely 
egy másik program során megvalósul). - Az épület teljeskörű belső villamos hálózat felújítása A 2. sz. rész tekintetében a beszerzés A 
Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogram (a kiírás kódszáma: MFP-NHI/2019) 
pályázati keretében valósul meg (Vonalkód: 3005052690, MFP azonosító: 1005221604). Irányadók pályázati kiírás feltételei: https://
e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml További részletes feladatleírást a 
dokumentáció és annak mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció tartalmaz. A könnyebb azonosíthatóság végett a felhívásban és a 
dokumentációban esetenként márkanév került megjelölésre. Ez mindössze az egyértelműbb és közérthetőbb meghatározás érdekében 
történt. Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely 
elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, illetve a költségvetésben meghatározott termékkel 
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, 
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja 
akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Alk.r.) 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés 
bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés teljesítésére irányadó a 
322/2015. (X. 30.). Korm. r. 28. §.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2

Igen

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölése (igen/nem)

20

Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny
a több)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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2019.12.02V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Művelődési Ház energetikai fejlesztése CsőszönRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

NemAz ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

NemA hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

Innovációs partnerség

Versenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Igen
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

gépészet, villanyszerelés

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

56 098 810A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24396837217A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 303375313Fax:www.aedilisepito.huInternetcím:

+36 303375313Telefon:solteszgabor79@gmail.comE-mail:

Kossuth Lajos Utca 41.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU233NUTS-kód:FelsőnyékVáros:MagyarországOrszág:7099Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
39879581

Nemzeti azonosítószámAedilis Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24396837217A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 303375313Fax:www.aedilisepito.huInternetcím:

+36 303375313Telefon:solteszgabor79@gmail.comE-mail:

Kossuth Lajos Utca 41.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU233NUTS-kód:FelsőnyékVáros:MagyarországOrszág:7099Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
39879581

Nemzeti azonosítószámAedilis Építőipari Kft.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.12.02V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - Csőszi Művelődési Ház felújít. - Magyar Falu progrRész száma, elnevezése:

24396837217Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kossuth Lajos Utca 41.Egyéb cím adatok:

HU233NUTS-kód:FelsőnyékVáros:MagyarországOrszág:7099Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
39879581

Nemzeti azonosítószámAedilis Építőipari Kft.Hivatalos név:

64228613227Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kültelek Hrsz. 011/9Egyéb cím adatok:

HU211NUTS-kód:SárkeresztúrVáros:MagyarországOrszág:8125Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
21423545

Nemzeti azonosítószámKovács Tibor Egyéni VállalkozóHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

Igen



EKR001211922019

Kossuth Lajos Utca 41.Egyéb cím adatok:

HU233NUTS-kód:FelsőnyékVáros:MagyarországOrszág:7099Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
39879581

Nemzeti azonosítószámAedilis Építőipari Kft.Hivatalos név:

64228613227Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kültelek Hrsz. 011/9Egyéb cím adatok:

HU211NUTS-kód:SárkeresztúrVáros:MagyarországOrszág:8125Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
21423545

Nemzeti azonosítószámKovács Tibor Egyéni VállalkozóHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

gépészet, villanyszerelés

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

11 771 141A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Hirdetmény: 
Tájékoztató az 

eljárás eredményéről

Feladásra vár

(A rendszer automatikusan tölti)2019.12.03

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

2019.09.18

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

24396837217Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):




