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II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

2019.10.16

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

Az átalakítással és felújítással érintett hasznos alapterület összesen 203 m2. Fűtésszerelés: Új gázkazán kerül beüzemelésre a hozzá 
kapcsolódó gázszereléssel, kémény átépítéssel, csővezetékekkel, termosztáttal. Acéllemez radiátorok, fürdőkben törölköző szárítós 
radiátorok felszerelése, összesen 19 db. Villamos munkák: Biztosítótáblák, ledes lámpatestek, vonalsugárzók, dugaljak, kapcsolók 
felszerelése, bojlerek (2 db) elhelyezése. WIFI hálózat, riasztórendszer, kábel tv rendszerelemeinek felszerelése. Egyedi klímák (6 db) 
elhelyezése, bekötése. Szellőzés: Ventillátorok (3 db), külső zsaluk elhelyezése. Víz-szennyvízszerelés: WC-k (összesen 5 db), mosdók ( 
összesen 5 db), zuhanytálcák-kabinok (összesen 4 db) beszerelése csaptelepekkel, szifonokkal. Egyéb fürdőszobai kiegészítő 
berendezések felszerelése. Beépített bútorok, eszközök: összesen 5 konyharész kialakítása, beépített konyhabútorok alsó-felső 
szekrénnyel, elektromos főzőlapokkal, mosogatóval, hűtőszekrényekkel, mikrohullámú sütőkkel. Egyéb beépített szekrények készítése. 
Vakolat javítási munkák, vizes helyiségekben vízszigetelési munkák (összesen: 116 m2), aljzatkiegyenlítés (203 m2), padló (203 m2)- és
falburkolási munkák (111 m2), fal- és mennyezeti felületek glettelése és festési munkái (összesen: 755 m2), mázolás (összesen: 75 m2).
Homlokzat hőszigetelő rendszerrel való ellátása (306 m2), lábazaton téglaburkolat készítése (366 m2). Kiegészítő munkák: karnisok 
elhelyezése, ablakfóliázás, táblák, piktogrammok elhelyezése, zárcserék, biztonsági zárak felszerelése, ablakkönyöklők elhelyezése, 
ajtófeliratozás, a szükséges vizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. harmadik része, XVII fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

egyetlen ajánlat

12164796243A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Soroksári Út 46

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)

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. 
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint: 
Értékelési részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű vállalási ár (nettó forint) 90 2. Jótállás vállalt időtartama (hónapban megadva) (
Értékelve 12-36 hónap között) 10 A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, 
a 10 pont a legjobb érték. Az 1. értékelési részszempont tartalmát az ajánlattevő HUF-ban kifejezett nettó egyösszegű vállalási ára 
képezi. A 2. értékelési részszempont keretében ajánlatkérő A 2. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok az ajánlatkérő által 
meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra az
alábbiak szerint: Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő a fenti értékelési részszempont 
vonatkozásában az általa vállalt jótállási időt köteles megajánlani - melynek előírt minimuma 12 hónap - 12 és 36 hónap között. 
Amennyiben ajánlattevő a fenti értékelési részszempont vonatkozásában 12 hónap (minimálisan előírt) jótállási időt ajánl meg, azt 
Ajánlatkérő a minimálisan kiosztható 1 ponttal értékeli. Amennyiben ajánlattevő a fenti értékelési részszempont vonatkozásában 36 
hónap, vagy annál több jótállási időt ajánl meg, azt Ajánlatkérő a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. A legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő a Közbeszerzési 
Értesítő 2016. évi 147. (2016. december 21. napján közzétett). számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítás, valamint 
egyenes arányosítás, módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az így kiszámított pontszámok 
részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő 
minősül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal 
számol a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:

101

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

Szöveges értékelés:

910A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

12164796243A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Soroksári 
Út 46
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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:

A Kbt.131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján: egy benyújtott ajánlat esetén a szerződéskötési moratórium 5 napra csökken.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.10Lejárata:2019.11.06Kezdete:

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

2019.11.05

2019.11.05




