
os szegezés az ajánla tok elbÍtáIás á róI

I. Ajánlatkétő:
Za|aegerszee MegyeiJogú Váĺos onkoľmányzata (89OO Za|aegeszeg, I(ossuth L' u.17-1().)

II. Táryy:
II.1) Meshatátozás
II.1.1) Ä közbeszerzés társva;
Yáůlalkozási szerződés a iN.4.áńa Magdolna Plébániatemplom homlokzatfelú|ítási
munkáinak e|Iátás a tekintetében.

II.2) A közbeszeľzés mennyisége

A templom 2002 és 2012 között felújításľa keri.ilt, amely felújítás érintette zz épület
homlokzatszínezését,|ábazat javítását, tetőszeľkezet és héjalás javitását és cseréjét, az éptilet köľtili
jáńa fe|űjitását, épületszobrászai elemek Íe|íljitását,a tendelkezésre állt foľľások méĺtékéig.
Á korábbi felújítási munkálatok teljes fedezeti forásánakhiáĺya okán a jelenlegi javítási munkák
ĺészben a felsoľolt korábbi munkálatok befejezését, valamint az iđőközbeni meghibásodások
javítását, további felújítási és rekonstrukciós munkákat jelentenek.
A homlokzatjavítással egyidejűleg az épu|et teljes festése, valamint az ab|akok, az a|templrom ajtó
és a szelfőzőrács javitása és mázolása is tervezett.

Jelen kozbeszerzési e|jáĺás nyeÍtes aján|attevő'1ének feladata aMária Magdolna Ptébánia Templom
homlokzatfelújításának elvégzése az a|ábbi fő paraméteĺek mentén:

a

a

a

Festés, r'akolatjar'ítás cca. 3515 ď feliileten
Lábazat felújítása cca' 1'4O m2

Épůletszob rászaĺelemek felújítása (3 homlokzati szoboĺ, két címer és egy
domboľmű)
B ádogos s z erkez etek felülviz sgálata, s zükség s zeĺinti javítása

Templom keleti oldalán jáľdafelújítás cca.72 fm hosszban
- 

^z 
észal<l oldalon talrá|hatő, támfalakkal megerősített tereplépcső és támfal

elbontása
- 

^z 
északi oldali támfal fedkő javítása, a bontott elemek felhasználásával

(cca. 1,5 m)

Az épiJllelľĺ.ől lejövő csapadékvizek gy.rijtése, a keleti és déli oldalon, a zöldfelületben
lévő befogadóba tötténő elvezetése. (mintegy 100 fm csatofna, 7 db monolit beton
akna)

A templom kötnyezetének keĺtĺendezési feladatai (cca. 60 ď füvesítés, 40 db
cseĺje ültetés, 2 lombos fatiltetés

o

o

Az építtető a kivitelezést állvány nélkůli technológiáva| tervezi megvalósítani!

IV. Eliárás:
IV'1) Meshatátozás

Harmadik ĺész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az e|iáńs Íaitáia
I{bt. 115. s (1) bekezdés szeľinti, hirdetmény közzététe|e nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás.



IV.1.3) Tárgyalásos e|'1áńs vagy vefsenypáľlreszéd esetén az e|járás
köĺülmények ismettetése: -

Iv'1.4) Hiľdetmény nélküli táĺgyalásos eljáľás
köľůlmények ismeĺtetése: -

IV'2) Adminisztĺatív információk
Iv'2.1) Az adott eljáńsra vonatkozó kőzzététel
A hiĺdetmény száma a Hivatalos Lapban: -
A hiĺdetmény száma a I(özbeszeĺzési Ertesítőben: -

A Ktizbeszezési dokumentumok az aján|attételľe felhívott gazdasági szeteplők ĺészéte
2018. ianuát t8. napiáln közvetleniil kerültek megküldé s re.

Iv.2.3) Az eLőzetes piaci konzultációk eredményérrek ismertetése érdekében tett intézkedések
isnrettetése: -

Iv.2.4) Elektľonikustól eltéľő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: -
Kőzbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltéľő módon történő ĺendelkezésre bocsátásának
indoka: -

V. Az eliárás etedmćnve
A szerződé.s száma:
1

Rész száma: -

Elnevezés:
Vállalkozási szetződés a Mátia Magdolna Plébániatemplom homlokzatfelújítási munkáinak
ellátása tekintetében.

Az e|iárás etedménves volt:
Nem

V. 1 Eredménvtelen eliárással kapcsolatos információ
V.1.1) Á befeiezetlen eliárás oka:
A tátgyi eljáńsban a benýjtott ajánlatok mindegyike ielentősen meghaladja a tendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, amelynek kiegészítéséfe, annak ménékére tekintettel nincs lehetősége
Ajáĺ|arkéńnek, ezétt a Kbt. 75. s (2) bekezdésének b) pontia a|apján Aiánlatkétti a tátgyi
közbeszetzési eliátálst eredménytelenné nyilvánította.

V.1.2) A befeiezetlen eljáĺást követően indul-e úi eliáľás:
Igen

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ájánlattevők neve, címe és adőszáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az énékelési
szempont szednti tartalmi eleme(i): -

v'1.4) Az éwényte|en ajánlatot tevők

Az étvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az éwénytelenség indoka: -

2

esetén 
^z

a|kalnazásá,t rnega|ap ozó

a|kaLmazását megalapozóeljárás



V.1.5) Äz összefćrhetetlenségihe|yzct e|háútása éľdckében az ajánlattevőft) által tett intézkedésęk
ismcttctése: _

Y.2 Az e|járás etedményc
V.2. 1) Aiánlatokĺa vonatkozó információk
Á beéľkczett aiánlĺrtok száma:4

'l'. száĺĺrű aiáĺlat
Ajánlattevő neve:

Aj ánlattev ő s z ékh elye :

'ltí4t'.t:a

1'. Nettó ajánlati át (nettó, fotint)

3, A szetzć5dés teliesítésében tésztlrev(j
szakemberek szakma i tapaszta|atáĺak
bemutatás a (Szakma i aián|at)

4. Äiánlattevő szakm ai tapasztalatának
bemutatása

Z. száműa
Ajánlattevő neve:

Aiánlattevő székhelye:

1. Nettó aiánlati fu (nettó, fotint)

at

3. A' szetződés teljesítésében ĺésztvevő
szakembetek szakma i tapaszta|atźnak
bemutatás a (Sz akma i aiánlat)

8900 Za|aegeÍszeg' Sütő u' 4.2/1

Szabau Invest Kft

4. !ĺjánlattevő szakmai
bemutatása

t19 624 303,_ Ft + Áfa

az aián|at 33. oldalán

3, számÍl
Ajánlattevő neve:

az aián|at 44. o|da|źm

Aj ánlattev ő s z ékhelye :

tapasztalatának

aÔrr^ '7^l^^^ Í'.^^^---L Í -- tĄ l 
^ 

rwrvw .Já'IdvBUrĐZtt' r\UĎsuLll lJ, V. JL/ f\ lsz.

1. Nettó aián|ati át (nettó, forint)

t

BMT Méľniiki Zt.

3. A szetződés teliesítésében tésztvevő
szakembeľek szakma i tapasztalatának
bemutatás a (Szakma i aiánlat)

123.109.544,- Ft

4. Aiánlattevő szakmai
bemutatása

az aián|at 34. oldalán

+

az aiánlat 33. oldalán

AÍa

tapaszta|atáĺak

PRo-xxI Genetálépítő Kft.

1149 Budapest, Répásy Mihály u. 13. fszt. 1.

127.652.667.- Ft + Áfa

az aián|at 13-14-15 -16. oldalán

az aiánlat 17 -18-19. oldalán



4. szárnűaiánlat
Ajánlattevő neve:

Ájánlattevő székhelye:

1. Nettó aiánlati ár (nettó, forint)

3. A' szetzijdés teliesítésében ĺésztvevő
szakembetek szakma i tapasztalatának
bemutatás a (Sz akma i aiŁn|at)

4. !ĺiánlattevő szakmai
bemutatása

Ä táĺgyi kőzbeszetzési eljáľásban benyújtott aján|ztok vonatkozásában Aiánlatkétő a l(bt. 70. $
(1) bekezdése alapján, a l(bt. ó9. $-tól eltéĺően az aján|atokbfuá|ata és értékelése nélkül hozta meg
az eljárás eĺedménytelenségéről szóló döntést, tekintette| ata, hogy a benyújtott végleges
fuaján|atok mindegyike jelentősen meghaladja a I(bt. 75. s (4) bekezdése szeĺint igazo|tan
rendelkezésre ál]ő anyag1 fedezet összegét.

v.2'2) Az étvényes ajánlatot tevők
Ájánlattevők neve és címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éľtékelési
szempont szerinti tanalmi eleme(i): -

hatáta:7-70

tapaszta|atának

zAEy EpítőipatiZtt.

8900 Za|aegeÍszeg, Millcnium koz 1.

115.001.860,_ Ft ł Afa

oonthatárok közotđ oontszámot:

Ajánlatkérő a táĺgyikózbeszerzési eljárás esetében a
bekezdés c) pontjában ľögzítetteknek megfelelően a
alábbiak szednt:

az aián|at 14. oldalán

az ajánlat 1'9. oldalán

1. Äiánlati fu (nettő forint)
2. A szerződés tel)esítésében tésztvevő
s zakembeľek sz akmai tap aszta|atának
bemutatása (Szakmai aiánlat)

Eľtékelési szemDont

3. .ťĺján|attev ő szakmai tapaszta|atának
bemutatása

Ha több a1án|atnak azonos a fentiek szeĺint kiszámított összpontszáma, az az aján|at
minőstil a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenló értékelési pontszámot kapott étékelési
szempontok kciztil a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontÍa nagyobb éĺtékelési
pontszámot kapott. Az aján|atkérő jogosult, de nem köteles kozjegyző jelenlétében
soľsolást tat'tali, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszeĺtel sem határozhatő meg.
A legjobb fu-érték elve éĺtékelési szempontja esetén az ajáĺ|atok tészszempontok szerinđ
tartalmi elemeinek éľtékelése sotán adható pontszám alsó és felső hatáta: 1-10

benyújtott aján|atokat a I(bt. 76. s (2)
legjobb fu-étték elve alapján értékehaz

Súlyszám
70

15

15



Pontszámok kiszámításának módja:

Az 1. éttékelési ľészszempont [ajánlati ár (nettó Ft)_ súlyszám: 70] esetében al{özbeszerzési
Hatóság útmutatója (KE 2016. évi 147. szám;201ó' decembet 27.) szeľinti fordított
aĺányosítás módszere.

Fotdított aĺányosítás esetén az aján|atkérő a legkedvezőbb tartalmi elemĺe a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkeđvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fotdítottan atányosan számo]r,1a ki a pontszámokat.

P = (Alegjobb / Avizsgált) x @max - Pmin) t Pmin

P: a vizsgált aján|aa elem adott szemPontfa vonatkoző pontszáma
P-.*: a pontskála Íe|ső határa 10
P..n: a pontskála a|ső határa 1

Al.,*;.u5: a legelőnyosebb ajánlat tatalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A'i,*16lt: a vizsgá|t aján|at tartalmi eleme

Amennyiben a tészszemPontÍa valamennyi aján|attevő azonos aján|atot ad, abban az
esetben valamennyi a tészszempontÍa vonatkozô aján|at maximális pontszámot kap.

Ä 2. éĺtékelési ĺészszempont (A szerződés teljesítésében ľésztvevő szakembeľek szakmai
tap?szta|atának bemutatása - súlyszám: 15) esetében a l(özbeszetzési Hatóság útmutatója
(KE 201ó. évi 147 . sz,ám;2016' cĺecember 27.) szeĺinti pontozás módszere:

A szakemberek bemutatása tekintetében a pontkiosztás az a|ábbiak szeĺint toĺténik.

1' Az a|ábbi szakember bemutatása esetén ajánlattevő a minimális (1 pont) pontszámot
kapja.

Ajánlzttev őnek rendelkeznie kell:

o legalább 1, fő felelős műszaki vezetői (Ä,ÍV-É-M) jogosultsággal ľendelkező
szakemberĺel, aki rendelkezik legalább 72 hőnap szakmai tapaszta|attal épület
építése és/ vagy felújítása tekintetében (ehát összesen kell 12 hónap szakmai
tapaszta|attal ĺendelkeznie e szakembeľnek).

2. Az a|ábbi szakembeĺ bemutatása esetén aján|attevő az 5 pont pontszámot kapja
(opcionális):

o Az 1. pontban megielölt szakember ĺendelkezik legalább 24 hőnap szakmai
tapaszta|attal épület építése és/vagy felújítása tekintetében (tehát összesen kell24
h ónap s z akmai tap as z ta|attal ten delkez nie e s z a kemb eľn ek).

3. Amennyiben az 7. pontban bemutatott szakembet 36 hónapot meghaladó szakmai
t^Paszt^|attal ĺendelkezlk, aján|attevő az adott szemponthoz tartoző maximális (10
pont) Pont számot kapja'



A 2. éttékelési szempont bemutatás a az a|ábbiak szerint töľténjen:

o a teliesítésbe bevonni kívánt szakembeľek megnevezése, képzettségük, szakmai
tapaszta|atuk ismettetése cégszetűen a|átt nylatkozat Íormájában szĹikséges csatolni;

. 
^z 

adott szakembet szakmai tapaszta|atának ismettetése a szakembet saját kezűleg
a|átt szakmai önéletrajzának csatolásával (az őnéletĺa1znak a szakmai tapaszta|at
idejét legalább naptáÍi é', hónap szeĺinti időtartamok megjelölésével kell
tafialmazĺia, illetve a jogosultságának ellenőľzéséľe szolgáltató nyilvántaĺtás
eléthetőségének útvonalát szükséges felttintetni);

o csatolni kell a szakembeľ által saját kezű]reg a|áíĺt ľendelkezésre állási nylJatkozatát.

szakembeľ bemutatása.

A 3. éľtékelési tészszempont (Aiánlattevő szakmai tapaszta|atának bemutatása _ súlyszám: 15)
esetében a I(özbeszerzési Hatóság útmutatója $É 2076. évi 147. szám;201ó. <lecembeľ 21')
szerinti pontozás módszere:

1. Az a|ábbi _ kötelezően bemutatandó _ ĺefeĺenciák bemutatása esetén ajan|attevő a
minimális (1 pont) pontszámotkapja.

. Ajánlattevőnek ĺendelkeznie kell az aján|attételi felhívás megküldését mege|őző 5
évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel |ezárult), szerződésszerűen teliesített,
összesen flettő 25 Millió Ft ellenértékű, épületépítési és/vagy felúiítási munkákĺa
vonatkozó refetenciával (ľefeĺenciákkal).

2' Ámennyiben az 1,. pontban megadott tefetencián felül a1án|attevő az alábbi
teferenciáfta)t is bemutatja, az 5 pont pontszámot kapja:

. Äĺánlattevőnek ľendelkeznie kell az a1án|attételi felhívás megküldését megelőző 5
évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel |ezárulrt), szet'ződésszetűen teljesített,
összesen nettó 35 Miltió Ft ellenértékű, épületépítési és/vagy felújítási munkákĺ'a
vonatkozó referenciával (ľeferenciákka)'

3. Amennyiben ^z 1. pontban megadott refeĺencián felĹil ď1án|attevő 
^z 

alábbi
ĺeferenciáfta)t is bemutatja, a maximális 10 pont pontszámot kapja:

. Ajáĺlattevőnek tendelkeznie kell az ajáĺ|attételi felhívás megküldését megelőző 5
évben befejezett (műszaki- átadás átvétellel lezárult), szerződésszerűen teljesített'
összesen nettó 45 Millió Ft ellenértékű, épületépítési és/vagy felújítási munkákĺa
vonatkozó refeľenciával (teferenciákkal).

lehetséses.

-



A 3. értékelési szempont bemutatás a az a|ábbiak szednt torténjen:

.az aján|attevő á|ta| cégszetően a|áfut nyilatkozattal, amelyben ĺögzítésre ketül:

szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
a szerződés tárgya és mennyisége,
a teljesítés ideje ftezdés és befejez és év/hőnaP/nap bontásban) és helye,
továbbá aján|attevőĺek nyilatkozni kell aľól' hogy a teliesítés az e|őlĺásoknak és a
szeľződésnek megfelelően történt-e.

I(bt. 73. $ (1) bekezdés e) pontia alapián.

Az aján|atok összPontszámának |<lszámitása:

Á súlyozás előtti pontszámot _ ha szükséges _ 
^z 

aján|atkérő 2 Q<ét) đzedesjegyre ketekíti'
A súlyozott pontszámot _ ha szükséges _ az aján|atkérő szintén 2 ftét) tizedesjegyte
keľekíti.

Az aján|atkérő az aján|atok értékelése során az egyes ĺészszempontok taľtalmi eleméte adott
énékelési pontszámot megszofozza 

^z 
adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal, a

szotzatokat pedig ajánlatonként összeadj^; 
^z ^z 

aján|at az összességében legelőnyösebb,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

v.2.6) Ä nyeÍtes ajáĺ|attevő neve, címe, adőszáma, az ellenszolgĄ|tatás összege és aján|ata
|<lv á|asztásának indokai: -

v.2.7) Á nyertes aján|atot követő legkedvezőbb aján|atot tevő neve, címe, zdőszáma, az
ellensz olgáltatás o s s z eg e és aján|ata |<lv á|asztásának indokai: -

V.2.8) Alvállalkozóft) igénybe vétele:
Á nyeĺtes aján|attevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az aján|attevő alvállalk ozőt kiván igénybe venni:

Á nyeftes a'1án|atot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában a kozbeszetzésnek az(ok) a
ĺésze(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az aján|attevő aVá|]a|kozőt kíván igénybe venni: -

v .2.9) Álvállalkoz ó (l<) megnevezés e, adő száma:
Alvállalkozó neve: -

Székhelye: -
Adőszáma: -

v .2.1 0) Az alkalmas ság igaz olás áb a n r észt v ev ő s z erve z etek:
Az etőforrást nyujtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazo|ása éĺdekében az aján|attevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyeÍtes
aján|attev ő aján|atában: -



Az erőÍoĺľást nyujtó Szefvezet(ek), adőszáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazo|ása éľdekében az aján|attevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyeľtes
aj án|atot köve tő legkedvez őb b a j ánlato t tev ő a1ánlatáb an>

v.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adőszáma és az érvénytelenség indoka: -

v.2.11) Az összeférhetetlenségi he|yzet elhádtása érdekében 
^z 

ajánlattevőft) á|ta| tett
intézkedések ismettetése: -

VI. Ki egé s zítő info rm á ció k
VI.1) További infoĺmációk:
VI. 1 . 1 ) A szetződéskötési moratóľium időtartama:
I(ezdete: -

Lejárta: -
VI.1.2) Az összesezés elkészítésének időpontia: 2018. mátcius 13.
VI.1.3) Áz összesezés mepküldésének időoontia: 2018. március 13.
VI.1.4) Äz összegezés módosításának indoka: -
VI. 1 .5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.ó) A módosított összegezés megküldésének időpontja: -
VI.1.7) Áz összegezés javításának indoka: -

VI.1.8) Az összegezés javitásának időpontia: -
VI.1'9) A javított összegezés megküldésének időpontja: -

VI'1. 1 0) További infotmációk:
"i?ľĺ'śj;i:: L{: -(jĹ I,;:,! l ]" " 
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