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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Páty Község Önkormányzata, 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
tárgya: Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola rekonstrukciója
mennyisége:
Bocskai u. 9 hrsz 887/2. Általános Iskola bővítés
Meglévő, beépített terület: 1437 m2
Új beépítettség terület: 1921.3 m2
Épület építészeti kialakítása: földszinten 3 db tanterem és folyosó, I. emeleten 3 db tanterem
kialakítása, kapcsolódó folyosórészekkel, vizesblokkokkkal a kiadott kiviteli terv alapján.
Tartalékkeret: nettó ajánlati ár 5 %-a
A vételi jog, opció meghatározása:nincs opció.
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7)
pontja szerint
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti eljárást folytatott le. A Kbt. 122. § (8)
bekezdés alapján olyan gazdasági szereplőknek küldte meg ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást,
amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a
szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg
teljesíteni tudják.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja:6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: megküldés: 2012. április 20.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege,
és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):3
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő neve; Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 9.
Ajánlati ár (nettó HUF); 78727821
Jótállási idő (hónapokban): 24
Ajánlattevő neve: REKON Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1122 Budapest, Maros u. 23.
Ajánlati ár (nettó HUF): 82357954
Jótállási idö (hónapokban): 24
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Fodor Építőipari Kereskedelmi Kft. és Rekon Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Zrt.
ajánlattevők ajánlatai az ajánlattételi felhívás 10. ponjában meghatározott Gazdasági és pénzügyi P1
alkalmasság minimumkövetelményében, valamint az ajánlattételi felhívás 11. pontjában
meghatározott Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 és M2 minimumkövetelményeiben
előírtaknak megfeleltek, ezért ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmasak.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):

A részAz elbírálás
szempontok
részszempontjai
súlyszámai

1. Ajánlati ár
(nettó HUF)
2. Jótállási idő
(hónapokban).

Az ajánlattevő neve, székhelye:
REKON Építőipari, Tervező,
Kivitelező és Szolgáltató Zrt
(REKON Zrt)
1122 Budapest, Maros u. 23.

Az ajánlattevő neve, székhelye:
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1113 Budapest, Ibrahim u. 9.

Ajánlat
tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Ajánlat
tartalmi
elemei

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

80

82 357 954

95,6363

7650,9062

78727821

100,0000

8000,0000

20

24
•7 ';';'.'••

100,0000

2000,0000
9650,9062

24

100,0000

2000,0000
10000,0000

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:
1-100 pont
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemeire maximális 100 pontot, a többi
ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a
legjobb ajánlathoz történő egyenes (2. bírálati szempont), ill. fordított arányosítással (1, bírálati
szempont). (KT 2/2004. sz módosított ajánlása szerint).
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevők közül ARKASZ 2002 Kft. (2071 Páty, Bacsó Béla út 3.) ajánlata érvénytelen az
alábbiak szerint:
A benyújtott ajánlatban a takarékszövetkezet igazolása 2012. május 4. megelőző időszakra
vonatkozott, mely nem felelt meg a P1 alkalmassági minimumkövetelményben előírt időszaknak (az
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 1 év, azaz 2012. április 20. előtti egy év), és ajánlattevő
nem pótolta a hiánypótlás keretében,
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Az ajánlattételi felhívás M1 alkalmassági minimumkövetelménye előírja, hogy alkalmatlan az
ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 évben nem rendelkezik, eredményes
műszaki átadás- átvétellel lezárult, legalább összesen 2 db épület építésre, és/vagy átalakításra,
és/vagy bővítésre és/vagy kivitelezésre vonatkozó építési beruházási referenciával, melyből legalább
az egyik oktatási vagy nevelési vagy szociális intézmény, melyeknek beruházási értéke egyenként
min. nettó 60 M HUF.
Ajánlattevő az összesített nyilatkozat IX. pontjában csak egy (Sokorópátka), M1 alkalmassági
miniumkövetelménynek megfelelő referenciát jelölt meg, és nyújtott be hozzá kapcsolódó
nyilatkozatot. A hiánypótlás keretében nem pótolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően további referenciamunka megnevezését, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend 16. §
(5) bekezdés szerint kiállított nyilatkozatot sem.
Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán KT szakembert nevezte meg felelős műszaki vezetőnek, és
ajánlata 7. oldalán nyilatkozott arról, hogy a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásában
részt vevő 10 % alatti alvállalkozó KT felelős műszaki vezető, Az összesített nyilatkozat I, pontjában, a
Kbt. 40. § (1) bekezdésében azonban nem jelölte meg, hogy a közbeszerzési eljárásban milyen
részek tekintetében vesz részt 10 % alatti alvállalkozó, és hiánypótlás keretében sem pótolta, ezért
ajánlatkérő nem tudta egyértelműen ellenőrizni, hogy milyen részek tekintetében vesz részt 10 % alatti
alvállalkozó.
A számiakibocsátás ütemezésében ajánlattevő nem töltötte ki a számla %-os arányához szükséges
kivitelezési feladat meghatározását, a %-os arány megjelölésével, és hiánypótlás keretében sem
nyújtotta be.
ARKASZ 2002. Kft. ajánlattevő nem pótolta a fenti hiányokat, ezért nem felelt meg az ajánlattételi
felhívás P1, M1, alkalmassági minimumkövetelményeinek, és a dokumentációban előírt egyéb
feltételekmek, ezért az ARKASZ 2002 Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § d) és e) pontja alapján.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u, 9.
Ajánlati ár (nettó HUF); 78727821 Ft
Az összességében a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 10000 pont.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: REKON Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1122 Budapest, Maros u. 23.
Ajánlati ár (nettó HUF): 82357954
Jótállási idő (hónapokban): 24 hónap
Az összességében a második legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 9650,9062 pont
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:felelős műszaki vezetés
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mórtékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:3
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14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Dénes Balázs felelős műszaki vezető
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja; 2012. május 19
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. május 28.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. május 18.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. május 18.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja'
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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