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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001397972020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

A Csobánc Művelődési Ház felújítása Tapolcán.

Ajánlatkérő
neve:

Tapolca Város 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:

Tapolca

NUTS-kód:

HU213

Postai irányítószám:

Lantay

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_7165917
4

Hősök Tere 15.

Postai cím:
Város:

Tapolca Város Önkormányzata

lantay.akos@aldc.hu

Telefon:

8300

Ország:

Magyarország

Ákos
+36 703762388

Fax:

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

www.tapolca.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Géczi József egyéni vállalkozó felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Postai cím:

Malom Utca 16/B.

Város:

Szeged

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

drjoci76@gmail.com

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Géczi
Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6723

Ország:

József
+36 702288158

EKRSZ_2881784
6

Magyarország
Lajstromszám: 00424

Fax:

Internetcím(ek)

EKR001397972020

2021.01.29 21:59:22

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.tapolca.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
A Csobánc Művelődési Ház felújítása Tapolcán.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Csobánc Művelődési Ház felújítása Tapolcán.
Belső felújítási munkák:
- előcsarnok, hozzátartozó vizesblokkok, nagyterem és oldalfolyosó padló síkok egy szintbe emelése, padlósíkok változása miatt nyílás
átalakítások készítése, belső ajtók cseréje,
- színpad, raktárhelyiségek, konyha, fürdő előtér és folyosó helyiségek padló síkjainak egy szintre emelése, új padozati réteg
kialakításával, színpad padozat felújítása;
- raktár helyiségekből melegítő konyha kialakítása, konyha üzemeltetéséhez szükséges új víz- szennyvíz kialakítása saját vízmérővel
szerelve és új elektromos hálózat kialakítása egyedi mérővel szerelve;
- északi oldalon lévő vizesblokkok felújítása, szükséges gépészeti és elektromos felújításokkal;
- konyha átalakítása öltözőre, szükséges gépészeti és elektromos felújításokkal;
- gázkazán készülék cseréje korszerűbb készülékre;
- lámpatestek és kapcsolók cseréje korszerűbb gazdaságos szerelvényekre egész épületben;
Külső felújítási munkák:
- meglévő kémények visszabontása, eldugózása;
- oldalsó bejárati lépcső elbontása és új rámpa kialakítása;
- meglévő tetősíkból kiálló ablakok elbontása, javítása palafedéssel.
A beruházással érintett összes alapterület: 628,05 m2 (földszint: 318,57 m2; tetőtér: 309,48 m2).
A beruházás nem építési engedély köteles.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend), 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:

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

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:
2020.12.23

EKR001397972020

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

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

3

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

ALAPHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 8300 Tapolca, Déli Elkerülő 0311/17

11707983219

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek megfelelt. Ajánlati ár nettó és bruttó módon: nettó 34.898.386,- Ft, bruttó
44.320.950,- Ft. Vállalt jótállási idő: 24 hónap. Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 24
óra.

Vektorbau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8353 Zalaszántó, Keszthelyi Út 38 14599644220
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek megfelelt. Ajánlati ár nettó és bruttó módon: nettó 31.871.714,- Ft; bruttó
40.477.077,- Ft. Vállalt jótállási idő: 24 hónap. Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 24
óra.

Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8330
Sümeg, Ifjúság Útja 50.

25278662219

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek megfelelt. Ajánlati ár nettó és bruttó módon: nettó 35.611.431,- Ft; bruttó
45.226.517,- Ft. Vállalt jótállási idő: 24 hónap. Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt: 24
óra.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ALAPHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

939.10

Szöveges értékelés:

Vektorbau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Structor Invest Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

926.50

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az

EKR001397972020

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az egyes ajánlatok
részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly
módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonyított lineáris arányban csökken.
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A
legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört
pontértékek keletkeznek, akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.)
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Vektorbau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8353 Zalaszántó, Keszthelyi Út 38

14599644220

Ajánlati ár nettó és bruttó módon: nettó 31.871.714,- Ft; bruttó 40.477.077,- Ft. Az értékelési részszempontok tekintetében
legkedvezőbb, azaz gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
építőmesteri részmunkák, gépészeti munkák, villanyszerelési munkák
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
V.2.11) 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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR001397972020

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.01.30

Kezdete:

2021.02.03

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2021.01.29
2021.01.29

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

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

EKR001397972020

Indító felhasználó

