Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:

Eljárás fajtája:

Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

2019/203
Építési beruházás
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.
§ szerinti nyílt eljárás
2019.10.21.
20260/2019
45000000-7
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás
7300 Komló, Pécsi út 42/A.;7300 Komló,
Vörösmarty u. 3/A.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
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Ajánlatkérő típusa:
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Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30424715
Postai cím: Városház Tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Katinka
Telefon: +36 304929663
E-mail: nagykatinka@komlo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komloonk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
2

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050
Hivatkozási szám: EKR001035432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. AJÁNLATI RÉSZ:
Bontási munkálatok:
- belső válaszfalak bontása terven jelölt helyeken: 18 m2
- üvegbeton bevilágító bontása: 0,8 m2
- külső lépcső-pihenő bontása: 0,5 m2
- térbeton bontása a rámpa helyén: 7,5 m
- csempék, lapburkolatok, aljzatbetonok bontása: 157 m2
- nyílástörés kialakítása a válaszfalban: 2,5 m2
- földkiemelés a szükséges rétegrend vastagságának kialakításához: 19 m3
- belső vakolat leverése 1 méter magasságig a külső falakon (felnedvesedés): ez is benne volt a
költségeknél?
- belső vakolatok leverése 2,1 méter magasságig a kialakításra kerülő fürdő-wc-ben: 40m2
- bontott anyag konténerre rakása és elszállítása lerakóhelyre: 45 m3
Építési munkák:
- padozati rétegrend kialakítása: burkolat (laminált padló vagy lapburkolat): 66 m2
1 cm ragasztó (habalátét laminált padló alatt): 29 m2
0,3 cm aljzatkiegyenlítés 0,2-0,5 mm: 59 m2
aljzatbeton 8 cm: 5 m3
technológiai szigetelés (PVC fólia): 64 m2
1 rtg lépésálló EPS szigetelés 10 cm talajnedvesség elleni szigetelés:59 m2
1 rtg vasalt aljzatbeton: 1,6 m3
10 cm zúzottkő feltöltés 10 cm termett talaj: 6 m3
- tervezett helyeken gipszkarton válaszfalak kialakítása költségvetés szerint: 39 m2
- gipszkarton álmennyezet kialakítása 2,7 méter magasságban: 58 m2
- szükségtelen nyílások befalazása, terv szerint: 2 db
- fürdő kialakítása 2,1 méterig csempézve, csúszásmentes burkolattal: 20,5 m2
- konyhánál 60 cm magasságig csempézés: 1,8 m2
- belső nyílászárók elhelyezése: 3 db
- szárító vakolat készítése homlokzati falak belső oldalán, 1 méter magasságig: 15,5 m2
- gépészeti, villanyszerelési hornyok javítása: 1 klt
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- rámpa kialakítása vasbetonból, alapozva, csúszásmentes burkolattal ellátva. 1 db (7,9 m2)
- rámpa mellett csőfogózkodó korlát elhelyezése 700 mm és 950 mm magasságban, rámpa előtt és
után 30 cm túlnyúlással: 2,6 m2
- belső festés a szükséges előkészítő munkákkal: 173 m2
2. AJÁNLATI RÉSZ:
A./ Főépület:
- Az összes helyiségben teljes padlószerkezet bontása, hogy az új szigetelt padlószerkezet
rétegrendszeréhez szükséges mértékig
- Új padlószerkezet készítése:
20 cm vtg ágyazati réteg: 41,22 m2
10 cm vasalt aljzat: 20,6 m3
bitumenes vastaglemez szigetelés a falszigeteléshez szakszerűen csatlakoztatva, : 216 m2
6 cm vtg lépésálló hőszigetelés,: 216 m2
technológiai szigetelés, : 243 m2
6 cm vtg aljzatbeton, aljzatkiegyenlítő: 12,4 m3
2 mm vtg ipari homogén PVC,: 128 m2
lapburkolat illetve laminált padló: 147 m2
- Főfalak és válaszfalak átvágása és utólagos szigetelése: 175 m
- Meglévő wc helyiségben a wc-ket lezáró válaszfal bontása és új falak építése terv szerint a
szükséges alapozással, és vakolási munkákkal: 4,4 m2
- Kent szigetelés készítése a zuhanyzóval ellátott helyiségekben a burkolatok alá, falra 20cm
magasságig felvezetve, hajlaterősítő szalaggal, valamint a zuhanyzók oldalfala 2,0 m magasságig:
24,8 m2
- Belső vakolás javítása, : 137 m2
- Külső vakolás javítása: 141,5 m2
- Gipszkarton mennyezet rendszer cseréje: 187,1 m2
- Belső ajtók elhelyezése a kapcsolódó kőműves munkákkal: 18 db
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása: 4,15 m2
- Burkolatok készítése, padlólap, csempe és PVC padló,laminált padlóm: 275 m2
- Diszperziós falfestés a kapcsolódó előkészítő munkákkal: 137 m2
- teljes villamoshálózat felújítása: 1 klt
- villámvédelmi rendszer kiépítése: 1 klt
- napkollektor telepítése: 1 klt
- ivó- és szennyvíz rendszer korszerűsítése: 1 klt
B./ Melléképület:
- Csapadékvíz elleni szigetelés javítása: 37 m2
- Homlokzat átfestése: 80,5 m2
- Betongarázsra (épület felőli) csatorna készítése (25cm KTSZ) és a csapadékvíz a mellette lévő
előtetőre vezetve: 35 m
C./ Udvar:
- Meglévő kerítés javítása 105 fm hosszban: 10 db
- Kerítéslábazat javítása 21 m hosszban: 10 db
- Bejárati kapu átmázolása: 32 m2
- meglévő térburkolatok bontása (bejárat előtti térbeton féltető alatti rész, épület melletti járda,
kapu felé vezető járda és betongarázs melletti térbeton): 49 m2
- törmelék elszállítása: 29 m2
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- 10x20x6cm elemméretű szürke térburkolat készítése a fent leírt helyeken, a betongarázs mellett
mozgáskorlátozott parkoló kialakítással: 62 m2
- Nagykapu villamos mozgató motorral történő ellátása a szükséges szerelvényekkel: 1 db
- Kiskapu oszlop és kiskapu elhelyezése: 1 db
- Villamos és kaputelefon betáp kiépítése: 1 db
- Kaputelefon és mágneszár elhelyezése épületen belül és a kiskapunál: 1 db
- 10 db betonoszlop bontása, és új elhelyezése a szükséges lukfúrási és betonozási munkákkal: 10
db
- Előtető és acélszerkezetének bontás, új előtető készítése, új acélszerkezettel és polikarbonát
fedéssel: 10 m2
- Rácsos folyóka elhelyezése: 1 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37512727 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Hajléktalanok külső szálláshelyének kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Pécsi út 42/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bontási munkálatok:
- belső válaszfalak bontása terven jelölt helyeken: 18 m2
- üvegbeton bevilágító bontása: 0,8 m2
- külső lépcső-pihenő bontása: 0,5 m2
- térbeton bontása a rámpa helyén: 7,5 m
- csempék, lapburkolatok, aljzatbetonok bontása: 157 m2
- nyílástörés kialakítása a válaszfalban: 2,5 m2
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Kiegészítő szójegyzék

- földkiemelés a szükséges rétegrend vastagságának kialakításához: 19 m3
- belső vakolat leverése 1 méter magasságig a külső falakon (felnedvesedés): ez is benne volt a
költségeknél?
- belső vakolatok leverése 2,1 méter magasságig a kialakításra kerülő fürdő-wc-ben: 40m2
- bontott anyag konténerre rakása és elszállítása lerakóhelyre: 45 m3
Építési munkák:
- padozati rétegrend kialakítása: burkolat (laminált padló vagy lapburkolat): 66 m2
1 cm ragasztó (habalátét laminált padló alatt): 29 m2
0,3 cm aljzatkiegyenlítés 0,2-0,5 mm: 59 m2
aljzatbeton 8 cm: 5 m3
technológiai szigetelés (PVC fólia): 64 m2
1 rtg lépésálló EPS szigetelés 10 cm talajnedvesség elleni szigetelés:59 m2
1 rtg vasalt aljzatbeton: 1,6 m3
10 cm zúzottkő feltöltés 10 cm termett talaj: 6 m3
- tervezett helyeken gipszkarton válaszfalak kialakítása költségvetés szerint: 39 m2
- gipszkarton álmennyezet kialakítása 2,7 méter magasságban: 58 m2
- szükségtelen nyílások befalazása, terv szerint: 2 db
- fürdő kialakítása 2,1 méterig csempézve, csúszásmentes burkolattal: 20,5 m2
- konyhánál 60 cm magasságig csempézés: 1,8 m2
- belső nyílászárók elhelyezése: 3 db
- szárító vakolat készítése homlokzati falak belső oldalán, 1 méter magasságig: 15,5 m2
- gépészeti, villanyszerelési hornyok javítása: 1 klt
- rámpa kialakítása vasbetonból, alapozva, csúszásmentes burkolattal ellátva. 1 db (7,9 m2)
- rámpa mellett csőfogózkodó korlát elhelyezése 700 mm és 950 mm magasságban, rámpa előtt és
után 30 cm túlnyúlással: 2,6 m2
- belső festés a szükséges előkészítő munkákkal: 173 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.1.1. pontjában megjelölt
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 1
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.1.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max.
60 hónap) 1
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.1.3. pontjában megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max.
60 hónap) 1
4 5. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24
hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00050
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere az ár értékelési részszempontja esetében fordított arányosítás, a minőségi
értékelési szempontok esetében
egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
II.2.1)
Elnevezés: Átmeneti hajléktalanszállás felújítási munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Vörösmarty u. 3/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. AJÁNLATI RÉSZ:
A./ Főépület:
- Az összes helyiségben teljes padlószerkezet bontása, hogy az új szigetelt padlószerkezet
rétegrendszeréhez szükséges mértékig
- Új padlószerkezet készítése:
20 cm vtg ágyazati réteg: 41,22 m2
10 cm vasalt aljzat: 20,6 m3
bitumenes vastaglemez szigetelés a falszigeteléshez szakszerűen csatlakoztatva, : 216 m2
6 cm vtg lépésálló hőszigetelés,: 216 m2
technológiai szigetelés, : 243 m2
6 cm vtg aljzatbeton, aljzatkiegyenlítő: 12,4 m3
2 mm vtg ipari homogén PVC,: 128 m2
lapburkolat illetve laminált padló: 147 m2
- Főfalak és válaszfalak átvágása és utólagos szigetelése: 175 m
- Meglévő wc helyiségben a wc-ket lezáró válaszfal bontása és új falak építése terv szerint a
szükséges alapozással, és vakolási munkákkal: 4,4 m2
- Kent szigetelés készítése a zuhanyzóval ellátott helyiségekben a burkolatok alá, falra 20cm
magasságig felvezetve, hajlaterősítő szalaggal, valamint a zuhanyzók oldalfala 2,0 m magasságig:
24,8 m2
- Belső vakolás javítása, : 137 m2
- Külső vakolás javítása: 141,5 m2
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- Gipszkarton mennyezet rendszer cseréje: 187,1 m2
- Belső ajtók elhelyezése a kapcsolódó kőműves munkákkal: 18 db
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása: 4,15 m2
- Burkolatok készítése, padlólap, csempe és PVC padló,laminált padlóm: 275 m2
- Diszperziós falfestés a kapcsolódó előkészítő munkákkal: 137 m2
- teljes villamoshálózat felújítása: 1 klt
- villámvédelmi rendszer kiépítése: 1 klt
- napkollektor telepítése: 1 klt
- ivó- és szennyvíz rendszer korszerűsítése: 1 klt
B./ Melléképület:
- Csapadékvíz elleni szigetelés javítása: 37 m2
- Homlokzat átfestése: 80,5 m2
- Betongarázsra (épület felőli) csatorna készítése (25cm KTSZ) és a csapadékvíz a mellette lévő
előtetőre vezetve: 35 m
C./ Udvar:
- Meglévő kerítés javítása 105 fm hosszban: 10 db
- Kerítéslábazat javítása 21 m hosszban: 10 db
- Bejárati kapu átmázolása: 32 m2
- meglévő térburkolatok bontása (bejárat előtti térbeton féltető alatti rész, épület melletti járda,
kapu felé vezető járda és betongarázs melletti térbeton): 49 m2
- törmelék elszállítása: 29 m2
- 10x20x6cm elemméretű szürke térburkolat készítése a fent leírt helyeken, a betongarázs mellett
mozgáskorlátozott parkoló kialakítással: 62 m2
- Nagykapu villamos mozgató motorral történő ellátása a szükséges szerelvényekkel: 1 db
- Kiskapu oszlop és kiskapu elhelyezése: 1 db
- Villamos és kaputelefon betáp kiépítése: 1 db
- Kaputelefon és mágneszár elhelyezése épületen belül és a kiskapunál: 1 db
- 10 db betonoszlop bontása, és új elhelyezése a szükséges lukfúrási és betonozási munkákkal: 10
db
- Előtető és acélszerkezetének bontás, új előtető készítése, új acélszerkezettel és polikarbonát
fedéssel: 10 m2
- Rácsos folyóka elhelyezése: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.1.1. pontjában megjelölt
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 1
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.1.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max.
60 hónap) 1
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.1.3. pontjában megjelölt szakember jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max.
60 hónap) 1
4 5. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24
8

hónap) 1
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 6
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00050
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere az ár értékelési részszempontja esetében fordított arányosítás, a minőségi
értékelési szempontok esetében
egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hajléktalanok külső szálláshelyének kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7916652
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szárazépítés,
felületképzés, MV-ÉG felelős műszaki vezetés MV-ÉV felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
11

nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
Hivatalos név: Péter'99 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42748957
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 6/d
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11845991202
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Átmeneti hajléktalanszállás felújítási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
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Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29596075
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szárazépítés,
felületképzés, falátvágás, MV-ÉG felelős műszaki vezetés MV-ÉV felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
Hivatalos név: Péter'99 Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42748957
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 6/d
Város: Komló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11845991202
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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