ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000053112019
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Dorog Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Dorog Város Önkormányzata

EKRSZ_
37450872

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Dorog

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

2510

Ország:

Magyarország

Bécsi Út 79-81

Egyéb cím adatok:

Bartl

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

bartl@dorog.hu

Telefon:

Ildikó
+36 33431299

Fax:

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

www.dorog.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dorog.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

PERFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Nemzeti azonosítószám
Tanácsadó Kft.

EKRSZ_
54599361

Postai cím:
Város:

Szentendre

NUTS-kód:

HU120

Egyéb cím adatok:

Széchenyi Tér 35. I. em. 6.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

perfectuskft@gmail.com

Internetcím(ek)

EKR000053112019

Postai irányítószám:

Dóka
Telefon:

2000

Ország:

Zsolt
+36 302010302

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dorog.hu
www.dorog.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A dorogi Zrínyi Ilona Általános iskola tetőfelújítása: 850 m2 cserépfedés bontása és új cserépfedés kialakítása, az eresz cseréjével, és
új villámhárító rendszer kiépítésével együtt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.02.08
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Nem

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (2) bekezdés a) pontja eredménytelen, mert a
legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára – nettó 76 105 630 Ft - az ugyanezen épületre párhuzamosan folyó Energetikai korszerűsítés a Zrínyi
Iskolában Dorog tárgyú, EKR000000862019 azonosítójú közbeszerzési eljárás legkedvezőbb ajánlati árával – tartalékkeret nélkül nettó
222 402 261 Ft, 3%-os tartalékkerettel nettó 229 074 329 Ft - egybeszámítva összesen nettó 305 179 959 Ft, mely nem teszi lehetővé
a nettó 300 MFt alatti nettó összegű beruházások beszerzésére szolgáló Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményessé
nyilvánítását.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Cz Építő Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. Székhelye: 2500 Esztergom Kossuth L. Utca 71 Vállalkozási díj nettó
Ft: 88 364 911 Felhívás III.1.3. M/ 2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet felelős
műszaki vezetői tapasztalata naptári hónapokban megadva (0 és 24 hónap között értékelve): 24 Többlet jótállás időszaka az
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon
felül (0-24 hónap között értékelve): 0 Ajánlattevő neve: MOLNÁR & MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság Székhelye: 2509 Esztergom Damjanich János Út 57/A Vállalkozási díj nettó Ft: 81 174 058 Felhívás III.1.3. M/ 2.
pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet felelős műszaki vezetői tapasztalata naptári
hónapokban megadva (0 és 24 hónap között értékelve): 0 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás
befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap között értékelve): 0
Ajánlattevő neve: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft. Székhelye: 2500 Esztergom Kertész Utca 13 Vállalkozási díj nettó Ft: 76 105 630
Felhívás III.1.3. M/ 2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet felelős műszaki vezetői
tapasztalata naptári hónapokban 24 megadva (0 és 24 hónap között értékelve): Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap
között értékelve): 0 Ajánlattevő neve: VIÉPSZERK Kft. Székhelye: 1024 Budapest Ady Endre Utca 19 Vállalkozási díj nettó Ft: 77 963
287 Felhívás III.1.3. M/ 2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet felelős műszaki vezetői
tapasztalata naptári hónapokban megadva (0 és 24 hónap között értékelve): 0 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap
között értékelve): 0 Ajánlattevők alkalmasságukat megfelelően igazolták.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és 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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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