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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 703605489Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szeghalom.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66371623Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó 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

Szeghalom Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Helyi őstermelői piac építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001025592020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szeghalom Város Önkormányzata EKRSZ_7400979
4

Szabadság Tér 4-8.

Szeghalom HU332 5520

Macsári József

muszak@szeghalom.hu +36 66371342

Dr. Kállai Sándor ügyvéd EKRSZ_2271067
1

Kinizsi Utca 13.

Békéscsaba HU332 5600

Kállai Sándor

drkallaisandor@gmail.com
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2020.10.07

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

Szeghalom, Baross u. 2/1. szám alatti, 1089/3 helyrajzi számú telken helyi őstermelői piac létesítése, mely magában foglal: 
- 1 db kiszolgáló főépület (32,35 m2)  
- 4 db kereskedelmi pavilon épület (370,16 m2) , valamint  
- gépkocsi parkoló (42 db) és  
- kerékpártároló (22 férőhely) építését.  
A terület tervezett összesített beépített területe 534,37 m2. 
Egy parkoló, a pavilonok és az iroda akadálymentesen is megközelíthető kell hogy legyen. Az építési munkák vonatkozásában a 
részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, építési 
engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza. A felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők 
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok 
mennyiségi kimutatásának. A kivitelezés építési engedélyhez kötött. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a 
felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű 
megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a Kr. 46. § (4)-(6) bekezdései az 
irányadóak.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Helyi őstermelői piac építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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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:

1000Blaskó György egyéni vállalkozó

Szöveges értékelés:

890Extruo-ép Kft.

Szöveges értékelés:

883Zsigovics Gábor ev

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 87 899 955  
2. Jótállás vállalt időtartama hónapban (min. 36 hónap, max. 60 hónap): 48  
Indoklás: az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 
előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel

44449731224Blaskó György egyéni vállalkozó, Magyarország 5520 Szeghalom, Hunyadi Utca 31/1

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 92 974 761  
2. Jótállás vállalt időtartama hónapban (min. 36 hónap, max. 60 hónap): 36  
Indoklás: az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 
előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel

14667752204Extruo-ép Kft., Magyarország 5516 Körösladány, Kazinczy Utca 2/1.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 94 004 194  
2. Jótállás vállalt időtartama hónapban (min. 36 hónap, max. 60 hónap): 36  
Indoklás: az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 
előírtaknak. A kizáró okok az ajánlattevővel kapcsolatban nem merültek fel

44297046224Zsigovics Gábor ev, Magyarország 5520 Szeghalom, Árpád Út 80

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

3A 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:

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.02Lejárata:2020.10.28Kezdete:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege (nettó): 87.899.955 HUF. Indoklás: az ajánlattevő összességében a legelőnyösebb érvényes ajánlatot 
adta.

44449731224Blaskó György egyéni vállalkozó, Magyarország 5520 Szeghalom, Hunyadi Utca 31/1

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 az egyes értékelési szempontok tekintetében az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési 
Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett útmutatója 1.sz. mell. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az 
értékelést. A jótállás részszempont esetében ajánlatkérő az Útmutató 1.sz. mell. 1 bb) pontban rögzített egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza.

2020.10.27

2020.10.27
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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:
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