Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Név: Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2148 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: „Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje”
A közbeszerzés mennyisége:
75 db ablak csere
4 db felülvilágító csere
1 db lépcső feletti kopolit üvegfelület csere
1 db gazdasági bejárati ajtó csere
valamint redőnyök, rovarhálók és távnyitók szerelése
Tartalékkeret nincs biztosítva.
Becsült érték áfa nélkül: 30.708.000,-Ft.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150.000.000 Ft-ot, melyre tekintettel
a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a.) pontja alapján ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárást indíthatott.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 2015.
április 30. napján került kiküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő neve: VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 2220 Vecsés, Aulich Lajos u. 2/A.
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása:

Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, nem
áll kizáró okok hatálya alatt és megfelel az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként): c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám
alsó és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek)
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Érvénytelen ajánlatot tevő neve: SCHNEIDER Investment Kft.
Érvénytelen ajánlatot tevő címe: 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 1.
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 98.§ (2) bekezdése alapján a tárgyalások megkezdését megelőzően a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel:
- az ajánlattevő által az ajánlat 39.-40. oldalán elhelyezett, korábbi teljesítésre vonatkozó nyilatkozat,
valamint az ajánlat 42. oldalán elhelyezett referenciaigazolás nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja alapján a nyilatkozatot a műszaki átadás-átvétel
dátumára vonatkozóan, melyre tekintettel nem állapítható meg ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás
III.2.3) pont M.1. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelése.
Érvénytelen ajánlatot tevő neve: Antüvál Kft.
Érvénytelen ajánlatot tevő címe: 1135 Budapest, Tahi u. 79/A.
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 98.§ (2) bekezdése alapján a tárgyalások megkezdését megelőzően a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel:
- az ajánlattevő által az ajánlat 30.-31. oldalán elhelyezett, korábbi teljesítésre vonatkozó nyilatkozat,
valamint az ajánlat 36. oldalán elhelyezett referenciaigazolás nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja alapján a nyilatkozatot a műszaki átadás-átvétel
dátumára vonatkozóan, valamint az ajánlat 36. oldalán elhelyezett referenciaigazolás nem tartalmazza
az ajánlattételi felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontja alapján a nyilatkozatot
arról, hogy a munka közös ajánlattevők tagjaként, vagy alvállalkozóként került-e teljesítésre és
amennyiben igen, úgy a részesedés arányát és nettó értékét, melyre tekintettel nem állapítható meg
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- ajánlattevő nem nyilatkozott az ajánlata 22.-23. oldalán elhelyezett ajánlati nyilatkozat 7. és 8.
pontjában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés b.) pontja, valamint a Kbt. 55.§ (5) bekezdése vonatkozásában az
ajánlattételi felhívás V.4.4. pontjában, valamint az ajánlattételi dokumentációban előírtak szerint,
- az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzék-adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az ajánlattevő által ajánlata 26.
oldalán elhelyezett, Kbt. 56.§ (1) bekezdés k.) pont kc.) alpontjára vonatkozó nyilatkozatban
valamennyi tényleges tulajdonos feltüntetésre került volna, melyre tekintettel nem állapítható meg
ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás III.2.1) pontjában a kizáró okok fenn nem állása körében
előírt követelményeknek való megfelelése,
- az ajánlattevő által az ajánlat 30.-31. oldalán elhelyezett, korábbi teljesítésre vonatkozó nyilatkozat
nem tartalmazza egyértelműen az ajánlattételi felhívás III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
pontja alapján a nyilatkozatot arról, hogy a munka közös ajánlattevők tagjaként, vagy
alvállalkozóként került-e teljesítésre és amennyiben igen, úgy a részesedés arányát és nettó értékét,
melyre tekintettel nem állapítható meg ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság pontjában előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelése.
Érvénytelen ajánlatot tevő neve: KAS’94 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Érvénytelen ajánlatot tevő címe: 2100 Gödöllő, Palást u. 21.
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 98.§ (2) bekezdése alapján a tárgyalások megkezdését megelőzően a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel:
- az ajánlattevő által ajánlata 38. oldalán elhelyezett, Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc.) pontja szerinti
nyilatkozatban nem nyomonkövethetően kerültek az adatok feltüntetésre, melyre tekintettel nem
állapítható meg ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás III.2.1) pontjában a kizáró okok fenn nem állása
körében előírt követelményeknek való megfelelése.
- az ajánlattevő által ajánlata 41. oldalán elhelyezett, pénzügyi-gazdasági alkalmasságról szóló
nyilatkozatban az összesen sorban feltüntetett összeg nem egyezik az 1.-3. sorokban feltüntetett
értékek összegével, melyre tekintettel nem állapítható meg ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában előírt alkalmassági követelményeknek való
megfelelése.
- az ajánlattevő nem csatolt ajánlatában az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság pontja alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást az ajánlata 42.-43. oldalán
megjelölt beruházás alátámasztásául, továbbá az ajánlata 42.-43. oldalán elhelyezett, korábbi
teljesítésekről szóló nyilatkozatban nem tüntette fel a műszaki átadás-átvétel dátumát, valamint
nyilatkozatot arról, hogy a munka közös ajánlattevők tagjaként, vagy alvállalkozóként került-e
teljesítésre és amennyiben igen, úgy a részesedés arányát és nettó értékét, melyre tekintettel nem
állapítható meg ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
pontjában előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelése.
- ajánlattevő nem nyilatkozott az ajánlata 34.-35. oldalán elhelyezett ajánlati nyilatkozat 7. és 8.
pontjában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés b.) pontja, valamint a Kbt. 55.§ (5) bekezdése vonatkozásában az
ajánlattételi felhívás V.4.4. pontjában, valamint az ajánlattételi dokumentációban előírtak szerint.

11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve: VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő címe: 2220 Vecsés, Aulich Lajos u. 2/A.
Az ellenszolgáltatás összege:
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Az ajánlata kiválasztásának indokai:
ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes végleges
ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:építési törmelék elszállítása, javítási, festési munkák,
nyílászárók helyszíni szerelése, beépítése, bádogos munkák, villámvédelmi jegyzőkönyv készítése,
bontási munkák
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem releváns
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem releváns
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem releváns
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. május 29.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. június 8.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. május 28.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. május 28.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

