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CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

45000000-7
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Alsónémedi;Alsónémedi

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közszolgáltatások

"GOMÉP" KFT.;"GOMÉP" KFT.
Regionális/helyi szintű

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
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: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00197
Postai cím: Fő út 58.
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze József polgármester
Telefon: +36 29337101
E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsonemedi.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és Energetikai
Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében 1. rész: Szent István téri
Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) ingatlan 2. rész: Rákóczi utcai Óvoda 2351
Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) ingatlan
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és Energetikai
Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében
1. rész: Szent István téri Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) ingatlan
2. rész: Rákóczi utcai Óvoda 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) ingatlan
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68368473 (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 – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és
Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében 1. rész: Szent
István téri Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) ingatlan
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Alsónémedi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és Energetikai
Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében
1. rész: Szent István téri Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) ingatlan
Tervezett felújítási munkák ismertetése:
- Homlokzati hőszigetelés a lábazat alsó síkjáig, kizárólag komplett hőszigetelő rendszer
ajánlható meg!
- Nyílászáró szerkezetek cseréje
- A légcserét biztosító szerkezetek beépítése
- Napelemes rendszer építése
Felújítási pontok részletes ismertetése:
Homlokzati hőszigetelés:
A külső oldali hőszigetelésre a falazott külső határoló szerkezetek mára elfogadhatatlanul
alacsony U
értéke miatt van szükség. A fűtési díjak és általában az energiaköltségek csökkentése sürgető
feladat,
amely közvetlenül a használókra is hatással lehet. A falazott tartószerkezetek szellőznek, ezért
a külső
hőszigetelés páraáteresztő képessége fontos. A páradiffúziós görbék nem metszhetik egymást,
a falon
belül lecsapódás nem keletkezhet.
16 cm vastag hőszigetelést ragasztunk fel, dübelezés egyidejű alkalmazásával.
A hőszigetelés dűbeleit úgy kell megválasztani, hogy azok a teherhordó szerkezetbe
rögzüljenek.
A tervben szereplő hőszigetelő anyag: Austrotherm.AT-H80 Tűzvédelmi szempontból bármely
magasságú és tűzállósági fokozatú épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
Amennyiben a hőszigetelés kilóg az ereszvonal síkjából, bádogozással kell védeni.
Hagyományos vakolat helyett a nagymértékű környezetterhelés miatt öntisztuló, nanopor
vakolatot kell alkalmazni!
A lábazat hőszigetelése 16 cm vastag Austrotherm XPS TOP-P lábazati hőszigetelés, amely 2
réteg
modifikált bitumenes lemez felhelyezését követően kerül rögzítésre, ragasztással. A lábazat
síkja a
szigetelést követően a falsík mögött legyen. Amennyiben ez nem megoldható, a lábazat tetejét
rozsdamentes cseppentőszegéllyel kell védeni.
A lábazat mögött az alapozás síkjáig bitumen kenéssel, vagy 2 réteg bitumenes vastaglemez
szigeteléssel
kell biztosítani a víz elleni védelmet.
A hőszigetelés és külső vakolás kivitelezése könnyűállvány alkalmazásával történjen!
Nyílászáró szerkezetek cseréje:
A nyílászárók állapota általánosságban rossz és az épület magas fűtési költségeinek ez az egyik
fő oka.
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Az új nyílászárók háromrétegű üvegezésű, fa nyílászárók, az energetikai auditnak megfelelő Uértékkel.
Padlásszinti építőmesteri munkák:
A padlásfödémre egységesen 30 cm Rockwool AirRock LD kőzetgyapot hőszigetelés kerül,
szabadon
terítve, védőfóliával lefedve, járható rész biztosításaként pallók rögzítésével.
Légcsere:
Jelen ütemben a légcsere a meglévő nyílászárókon keresztül, filtrációval történik, mely
nyílászárócserét követően a nyílászárókba épített résszellőzők révén biztosított.
Kiegészítő munkák:
Lomtalanítás:
A padláson a szigetelési munkák megkezdése előtt a lomtalanítást el kell végezni.
Vízelvezetés:
Az ereszcsatornák és lefolyók a munkálatok megkezdése előtt leszerelendők, majd állapotuktól
függően
visszahelyezendők vagy cserélendők, a szigetelési és felületképzési munkák befejezése után.
Előtetők:
A meglévő előtetők a tető ácsszerkezetének meghosszabbításával és fedésével lettek
kialakítva, a
szigetelési, valamint a nyílászáró csere munkálatait nem zavarja, elbontani nem kell.
Külső gépészeti vezetékek és mérőórák:
A külső homlokzaton futó vezetékeket - gáz, villany - az új homlokzati síkon kell vezetni.
Amennyiben
a gáz előzetes elzárására, s így a gázvezetékek áthelyezésére nincs lehetőség, akkor azokat a
hőszigeteléssel ki kell kerülni. Elektromos vezetékek esetén védőcsövet kell alkalmazni a
szigetelés és
a vezeték tűz elleni védelme érdekében.
Nyílászáró rácsok:
A nyílászárókon lévő rácsok, ha vannak, elbontandók, a szigetelési munkák és a nyílászárók
cseréjének
idejére. A megrendelő igénye szerint ezek visszahelyezendők vagy cserélendők, de
mindenképpen a
teherhordó falazatba kell dűbelekkel rögzíteni azokat, acél konzolok segítségével.
Beltéri munkálatok:
A tervezett felújítási munkák az épület belső helyiségeit nem érintik.
Organizáció:
Kivitelezők az organizációs helyszínrajzot a tendertervben szereplő helyszínrajz
felhasználásával
készítik el.
Tájékoztatás:
A beépítésre kerülő anyagoknál az I. osztályú minősítés az irányadó, annak betartása minden
termékre,
és a kivitelezési munkákra egyaránt vonatkozik.
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban
megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más
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gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak!
Az épített környezetet, az épület körül kialakított zöldfelületeket a kivitelezés ideje alatt védeni
kell!
Az alvállalkozóktól is meg kell követelni, hogy a részmunka befejezése után a környezetben
okozott
változásokat eredeti állapotra állítsák vissza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő naptári hónapokban (legalább 36 hónap, az ez alatti
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi és hiánypótlással nem orvosolható, a 72
hónap feletti megajánlásokat ajánlatkérő a 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (legalább a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,5%-a, az ez
alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi és hiánypótlással nem orvosolható,
a tartalékk 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj … Ft +ÁFA (megajánlott részenként külön-külön
kell megadni és megajánlott részenként külön-külön kerül értékelésre) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Középületek energiahatékonysági felújítása
Alsónémedin a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című
pályázat keretében
II.2.9)
További információ:
II.2.1)
Elnevezés: Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és
Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében 2. rész:
Rákóczi utcai Óvoda 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) ingatlan
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: Alsónémedi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és Energetikai
Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében
2. rész: Rákóczi utcai Óvoda 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) ingatlan
Tervezett felújítási munkák ismertetése:
- Homlokzati hőszigetelés a lábazat alsó síkjáig, kizárólag komplett hőszigetelő rendszer
ajánlható meg!
- Nyílászáró szerkezetek cseréje
- A légcserét biztosító szerkezetek beépítése
- Napelemes rendszer építése
Felújítási pontok részletes ismertetése:
Homlokzati hőszigetelés:
A külső oldali hőszigetelésre a falazott külső határoló szerkezetek mára elfogadhatatlanul
alacsony U
értéke miatt van szükség. A fűtési díjak és általában az energiaköltségek csökkentése sürgető
feladat,
amely közvetlenül a használókra is hatással lehet. A falazott tartószerkezetek szellőznek, ezért
a külső
hőszigetelés páraáteresztő képessége fontos. A páradiffúziós görbék nem metszhetik egymást,
a falon
belül lecsapódás nem keletkezhet.
16 cm vastag hőszigetelést ragasztunk fel, dübelezés egyidejű alkalmazásával.
A hőszigetelés dűbeleit úgy kell megválasztani, hogy azok a teherhordó szerkezetbe
rögzüljenek.
A tervben szereplő hőszigetelő anyag: Austrotherm.AT-H80 Tűzvédelmi szempontból bármely
magasságú és tűzállósági fokozatú épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
Amennyiben a hőszigetelés kilóg az ereszvonal síkjából, bádogozással kell védeni.
Hagyományos vakolat helyett a nagymértékű környezetterhelés miatt öntisztuló, nanopor
vakolatot kell alkalmazni!
A lábazat hőszigetelése 16 cm vastag Austrotherm XPS TOP-P lábazati hőszigetelés, amely 2
réteg
modifikált bitumenes lemez felhelyezését követően kerül rögzítésre, ragasztással. A lábazat
síkja a
szigetelést követően a falsík mögött legyen. Amennyiben ez nem megoldható, a lábazat tetejét
rozsdamentes cseppentőszegéllyel kell védeni.
A lábazat mögött az alapozás síkjáig bitumen kenéssel, vagy 2 réteg bitumenes vastaglemez
szigeteléssel
kell biztosítani a víz elleni védelmet.
A hőszigetelés és külső vakolás kivitelezése könnyűállvány alkalmazásával történjen!
Nyílászáró szerkezetek cseréje:
A nyílászárók állapota általánosságban rossz és az épület magas fűtési költségeinek ez az egyik
fő oka.
Az új nyílászárók háromrétegű üvegezésű, fa nyílászárók, az energetikai auditnak megfelelő Uértékkel.
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Padlásszinti építőmesteri munkák:
A padlásfödémre egységesen 30 cm Rockwool AirRock LD kőzetgyapot hőszigetelés kerül,
szabadon
terítve, védőfóliával lefedve, járható rész biztosításaként pallók rögzítésével.
Légcsere:
Jelen ütemben a légcsere a meglévő nyílászárókon keresztül, filtrációval történik, mely
nyílászárócserét követően a nyílászárókba épített résszellőzők révén biztosított.
Kiegészítő munkák:
Lomtalanítás:
A padláson a szigetelési munkák megkezdése előtt a lomtalanítást el kell végezni.
Vízelvezetés:
Az ereszcsatornák és lefolyók a munkálatok megkezdése előtt leszerelendők, majd állapotuktól
függően
visszahelyezendők vagy cserélendők, a szigetelési és felületképzési munkák befejezése után.
Előtetők:
A meglévő előtetők a tető ácsszerkezetének meghosszabbításával és fedésével lettek
kialakítva, a
szigetelési, valamint a nyílászáró csere munkálatait nem zavarja, elbontani nem kell.
Külső gépészeti vezetékek és mérőórák:
A külső homlokzaton futó vezetékeket - gáz, villany - az új homlokzati síkon kell vezetni.
Amennyiben
a gáz előzetes elzárására, s így a gázvezetékek áthelyezésére nincs lehetőség, akkor azokat a
hőszigeteléssel ki kell kerülni. Elektromos vezetékek esetén védőcsövet kell alkalmazni a
szigetelés és
a vezeték tűz elleni védelme érdekében.
Nyílászáró rácsok:
A nyílászárókon lévő rácsok, ha vannak, elbontandók, a szigetelési munkák és a nyílászárók
cseréjének
idejére. A megrendelő igénye szerint ezek visszahelyezendők vagy cserélendők, de
mindenképpen a
teherhordó falazatba kell dűbelekkel rögzíteni azokat, acél konzolok segítségével.
Beltéri munkálatok:
A tervezett felújítási munkák az épület belső helyiségeit nem érintik.
Organizáció:
Kivitelezők az organizációs helyszínrajzot a tendertervben szereplő helyszínrajz
felhasználásával
készítik el.
Tájékoztatás:
A beépítésre kerülő anyagoknál az I. osztályú minősítés az irányadó, annak betartása minden
termékre,
és a kivitelezési munkákra egyaránt vonatkozik.
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban
megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más
gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak!
Az épített környezetet, az épület körül kialakított zöldfelületeket a kivitelezés ideje alatt védeni
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kell!
Az alvállalkozóktól is meg kell követelni, hogy a részmunka befejezése után a környezetben
okozott
változásokat eredeti állapotra állítsák vissza.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő naptári hónapokban (legalább 36 hónap, az ez alatti
megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi és hiánypótlással nem orvosolható, a 72
hónap feletti megajánlásokat ajánlatkérő a 25
2 Késedelmi kötbér mértéke (legalább a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 0,5%-a, az ez
alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi és hiánypótlással nem orvosolható,
a tartalékk 25
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj … Ft +ÁFA (megajánlott részenként külön-külön
kell megadni és megajánlott részenként külön-külön kerül értékelésre) / Súlyszám: 50
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Középületek energiahatékonysági felújítása
Alsónémedin a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című
pályázat keretében
II.2.9)
További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (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 az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Középületek energiahatékonysági felújítása
Alsónémedin a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat
keretében 1. rész: Szent István téri Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) ingatlan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "GOMÉP" KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40607174
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42637532,7
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hőszigetelés,
nyílászáró csere, napelemes rendszer építése, légcserét beépítő szerkezetek beépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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" KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy út 219.
Város: Lajosmizse
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NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03
Hivatalos név: GENERÁL CENTRÁL KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760-2-03
Hivatalos név: PATINA Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2373 Dabas, Kölcsey út 6/A.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14705430-2-13
Hivatalos név: SCHÖN-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2376 Hernád, Váradi út 1.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2376
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358630-2-13
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet- és
Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében 2. rész: Rákóczi
utcai Óvoda 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) ingatlan Rész száma: 2 Elnevezés: 2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
A szerződés megkötését megtagadták
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V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: "GOMÉP" KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24505657
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25730940
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hőszigetelés,
nyílászáró csere, napelemes rendszer építése, légcserét beépítő szerkezetek beépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
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:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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" KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
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Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03
Hivatalos név: GENERÁL CENTRÁL KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760-2-03
Hivatalos név: PATINA Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2373 Dabas, Kölcsey út 6/A.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14705430-2-13
Hivatalos név: SCHÖN-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2376 Hernád, Váradi út 1.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2376
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358630-2-13
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:
2016/07/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
16

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: 2016/08/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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