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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Művelődési Ház energetikai fejl. és felújít.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Csősz Község ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Művelődési Ház energetikai fejl. és felújít.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001211922019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Csősz Község Önkormányzat EKRSZ_
29578335

Bartók Béla Utca 8

Csősz HU211 8122

Földesi Gábor

csoszhivatal@datatrans.hu +36 22587010
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Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 57 514 865 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): igen Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 1 
Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

64228613227Kovács Tibor Egyéni Vállalkozó, 8125 Sárkeresztúr, Kültelek Hrsz. 011/9

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Művelődési Ház energetikai fejlesztése CsőszönRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.09.18

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen



EKR001211922019

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 56 098 810 Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat.

24396837217Aedilis Építőipari Kft., 7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos Utca 41.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállási idő vállalása szemp. egy. arányosítás, hulladékok kezeléséért felelős személy 
kijelölése szemp. pontkiosztás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Aedilis Építőipari Kft.

Szöveges értékelés:

891.1Kovács Tibor Egyéni Vállalkozó

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 56 098 810 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): igen Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 12
Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

24396837217Aedilis Építőipari Kft., 7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos Utca 41.

gépészet, villanyszerelés

Még nem ismert az igénybe veendő alvállalkozó
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Ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállási idő vállalása szemp. egy. arányosítás, hulladékok kezeléséért felelős személy 
kijelölése szemp. pontkiosztás.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

901.06Kovács Tibor Egyéni Vállalkozó

Szöveges értékelés:

1000Aedilis Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 11 894 702 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): igen Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 1 
Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

64228613227Kovács Tibor Egyéni Vállalkozó, 8125 Sárkeresztúr, Kültelek Hrsz. 011/9

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 11 771 141 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős 
személy kijelölése (igen/nem): igen Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 12
Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

24396837217Aedilis Építőipari Kft., 7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos Utca 41.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

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

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.12Lejárata:2019.11.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft: 11 771 141 Fenti ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes és a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat.

24396837217Aedilis Építőipari Kft., 7099 Felsőnyék, Kossuth Lajos Utca 41.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

gépészet, villanyszerelés

Ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.11.07

2019.11.07




