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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 74564501Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó 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

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert BölcsődéjeKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001288212021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dombóvár Város Önkormányzata 15733555217

Szabadság Utca 18

Dombóvár HU233 7200

Szabó Péter

jegyzo@dombovar.hu +36 209781006
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV. szakasz: Eljárás

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:

2021.10.11

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

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje felújítási munkálatai: akadálymentesített WC, bejárat és parkoló, valamint 
parkoló helyek létesítése. Pavilon villanyszerelése, pvc burkolás, részleges hideg burkolat felújítása. . pavilonok és folyosó belső 
festése-mázolása. Terasz és járdák térkövezése, belső pavilonokat elválasztó új 1 m magas kerítés létesítése. Részletesen a 
dokumentációban.                         

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere: 
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: az értékelés során a legjobb (legalacsonyabb) 
ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három 
tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint.  
 
A pontszámítás képlete:  
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.  
 
(P-P _min)/(P _max-P _min )=(A _legjobb)/(A  _vizsgált ) 
 
azaz  
P=(A _legjobb)/(A  _vizsgált )  ×(P _max-  P _min )+ P _min 
 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 

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:

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát.

Szöveges értékelés:

700.000IMOBAU Építőipari Kft.

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát.

Szöveges értékelés:

607.089MRD-Invest Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be 
ajánlatát.

Szöveges értékelés:

634.861"MIND-ÉP"Mindszentgodisai Építőipari Kereskedekmi és Szolgáltató KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 
64 834 000 
2. Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap): 
0

11292214217IMOBAU Építőipari Kft., Magyarország 7200 Dombóvár, III. Utca 63.

Nettó ajánlati ár: 
74 756 455 
2. Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap): 
0

14388925202MRD-Invest Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7342 Dombóvár, Vásártér Út 2 
Kórház utca 45.

Nettó ajánlati ár: 
71 486 190 
2. Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap): 
0

11010034202"MIND-ÉP"Mindszentgodisai Építőipari Kereskedekmi és Szolgáltató KFT, Magyarország 7370 
Sásd, Mártírok Útja 5 013/16

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 
64 834 000 
2. Kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 36 hónap): 
0 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően nyújtotta be ajánlatát.

11292214217IMOBAU Építőipari Kft., Magyarország 7200 Dombóvár, III. Utca 63.

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)

Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás: Az értékelési szempont esetében az 
értelemszerűen legmagasabb érték a legkedvezőbb és kapja a legtöbb pontot. A legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a 
lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedes jegy 
pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. 
Az ajánlattevő köteles az építési beruházáshoz jótállási időt megadni. Az ajánlatkérő kötelezően előírja az építési munkára 24 hónap 
jótállási idő vállalását, és a kötelező alkalmassági idő, mint szavatossági idő jogszabályban rögzített minimumának vállalását. Az 
ajánlatkérő az előírtnál magasabb jótállási idő vállalását előnyként értékeli, a megajánlást hónapokban kell megadni. A felolvasólapra 
tehát a vállalt többlet jótállási időtartama írandó hónapokban, minimálisan 0 hónap. Az ajánlatkérő legfeljebb 36 hónap többlet 
jótállás időtartamát értékeli, az ezt meghaladó ajánlásokat a maximálisan adhatóhoz képest (10 pont) plusz pontszámokkal nem 
értékeli, vagyis azok a maximálisan elérhető pontszámot kapják. Abban az esetben, ha minden érvényes ajánlatban erre az értékelési 
szempontra tett ajánlati elem 0 (nulla) hónap többlet jótállási időt tartalmaz, így a legjobb ajánlat is 0 (nulla) hónap, abban az esetben 
minden ajánlattevő nulla pontot kap a számítási képlet alkalmazása nélkül az erre az értékelési szempontra tett ajánlati elemére. 
 
A jótállás kezdő időpontja: az átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. 
 
Pontszámítás képlete: 
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.  
  
azaz 
  
ahol:  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték: 36 hónap) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az Ajánlatkérő 3 (három) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés 
általános szabályai szerint veszi figyelembe. 

Út- és járdaépítés, villanyszerelés, gépészeti munkák.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.11.04Lejárata:2021.10.31Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

2021.10.30

2021.10.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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