ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000372932020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.

Ajánlatkérő
neve:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

10059/2020

Tájékoztató az eljárás eredményéről
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:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Postai cím:

Beleznay Tér 1

Város:

Bugyi

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

polgarmester@bugyi.hu

EKRSZ_
68323345

Nemzeti azonosítószám

HU120

Postai irányítószám:

Nagy
Telefon:

2347

Ország:

Magyarország

András
+36 29547502

Fax:

+36 29348464

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

http://www.bugyi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés

EKR000372932020

2020.06.04 11:42:17

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem
Nem
Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.
EKR000372932020

II.1.2) Fő CPV-kód:
45210000-2

Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel és a hozzátartozó
parkolóval, kerttel és udvarral. épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy
raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 A korábban már lefolytatott egy eredményes
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az építési munkák 23 %-os készültségi fokánál levonult. A 23%-os igazolt teljesítés
során a műszaki dokumentáció alapján alábbi építési munkák már elkészültek: • geodéziai kitűzések • sávalap • aljzat betonozás •
vasbeton tartó pillérek és falak • vasbeton födém szerkezet • vasbeton koszorú • vizes és elektromos áttörések, lefolyó csövek
elhelyezése • válaszfalak építése ( 20 % ) • Talajnedvesség elleni szigetelés A műszaki dokumentáció költségvetési kiírása már az
alábbi fennmaradó kivitelezési munkákat tartalmazza: • A tervdokumentáció szerint a bölcsőde épület tervezett 495,41 m2 nettó
hasznos alapterület épület a teljesített munkákon kívüli építészeti, teljes elektromos, gépészeti, gyengeáramú kivitelezését, és teljes
konyhatechnológia beszerzését. • A kivitelezéshez tartozik továbbá az alábbi külső munkák kivitelezése: - Kert és játszótér terület(
kertterv szerint): 1955 m2 - Gazdasági udvar: 280 m2 - Külső parkoló: 112 m2 A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

261 137 123

(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 - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés:

EKR000372932020

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45210000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest

2347 Bugyi, Széchenyi tér 1. 1280 hrsz. ingatlan

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel és a hozzátartozó
parkolóval, kerttel és udvarral. épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy
raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 A korábban már lefolytatott egy eredményes
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az építési munkák 23 %-os készültségi fokánál levonult. A 23%-os igazolt teljesítés
során a műszaki dokumentáció alapján alábbi építési munkák már elkészültek: • geodéziai kitűzések • sávalap • aljzat betonozás •
vasbeton tartó pillérek és falak • vasbeton födém szerkezet • vasbeton koszorú • vizes és elektromos áttörések, lefolyó csövek
elhelyezése • válaszfalak építése ( 20 % ) • Talajnedvesség elleni szigetelés A műszaki dokumentáció költségvetési kiírása már az
alábbi fennmaradó kivitelezési munkákat tartalmazza: • A tervdokumentáció szerint a bölcsőde épület tervezett 495,41 m2 nettó
hasznos alapterület épület a teljesített munkákon kívüli építészeti, teljes elektromos, gépészeti, gyengeáramú kivitelezését, és teljes
konyhatechnológia beszerzését. • A kivitelezéshez tartozik továbbá az alábbi külső munkák kivitelezése: - Kert és játszótér terület(
kertterv szerint): 1955 m2 - Gazdasági udvar: 280 m2 - Külső parkoló: 112 m2 A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (minimum 0 fő, maximum 3 fő)

15

A felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
szakember többlet szakmai tapasztalata az előírt, legalább 9 hónapon felül (
minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)

10

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 24 hónap
felett (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)

5

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
II.2.9) További információ:

EKR000372932020

Nem

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR
igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően
az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik. 2. Ajánlatkérő
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érti. 3. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a fenti tárgyban korábban már lefolytatott egy eredményes
közbeszerzési eljárást, azonban nyertes ajánlattevő az építési munkák kb. 23%-os készültségi fokánál levonult, így a fennmaradó
munkák tekintetében ajánlatkérőnek új közbeszerzési eljárást szükséges megindítania.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nem

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Igen

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt Nem
esetekben:
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
06763/2020

(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 előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.

A szerződés száma:

1

V.2) Az eljárás eredménye

EKR000372932020

Szerződés/rész odaítélésre került:

Igen

2020.06.02

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

4

A beérkezett ajánlatok száma:

4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0
4

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
98928116

Postai cím:
Postai irányítószám:

6050

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

Ország:

Magyarország

Város:

Lajosmizse

HU331

NUTS-kód:

Dózsa György Út 219

E-mail:

kiralyne.krisztina@gomep.hu

Telefon:

+36 204682530

Internetcím:

www.gomep.hu

Fax:

+36 76457533

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

10660612203

A nyertes ajánlattevő kkv:

Igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
261 137 123

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Igen

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Gépész, villanyszerelő, bádogos, festő, burkoló, szárazépítészet, gyengeáram. Az alvállalkozók személye az ajánlat benyújtásakor még
nem ismert.
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Postai irányítószám:

Ország:

Város:

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

EKR000372932020

Telefon:

Internetcím:

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:
Nem

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:
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:

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
98928116

Postai cím:
Postai irányítószám:

6050

Ország:

Magyarország

Lajosmizse

NUTS-kód:

HU331

Dózsa György Út 219

Egyéb cím adatok:

10660612203

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

EU-ÉPÍTŐ KFT.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
28510707

Postai cím:
Postai irányítószám:

2750

Ország:

Magyarország

Nagykőrös

NUTS-kód:

HU

Szabadság tér. 10

Egyéb cím adatok:

13426868213

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
53766670

Postai cím:
Postai irányítószám:

7811

Ország:

Magyarország

Csarnóta

NUTS-kód:

HU

Fő Utca 49-2

Egyéb cím adatok:

23297106202

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Nemzeti azonosítószám
Társaság

EKRSZ_
42428501

Postai cím:
Postai irányítószám:

2360

Egyéb cím adatok:

Ország:

Magyarország

Város:

Gyál

NUTS-kód:

HU120

Toldi Miklós Utca 45

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

13045726213

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:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:

EKR000372932020

Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
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:
2020.06.04

EKR000372932020

(A rendszer automatikusan tölti)

Nem

