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EH Alsónémedi óvodák felújítása eredmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/153

Beszerzés tárgya:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.
§ szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115.
§ szerinti nyílt eljárás

Közzététel dátuma: 2017.08.30.
Iktatószám: 12426/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zagyva Gabriella
Telefon: +36 29337101
E-mail: zagyva.gabriella@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsonemedi.hu
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
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:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti
óvodák felújítása építés-kivitelezés

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8.
(205. hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 103 476 355 (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: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. hrsz) szám alatti
óvodák felújítása építés-kivitelezés

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér
8. (205. hrsz)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István tér 8. (205. 
hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés. 
Alsónémedi, Rákóczi utca 20. alatti óvoda esetében: 
Meglévő állapot ismertetése: 
Az épület Alsónémedi belterületén található. A nagyközség délnyugati oldalán Haraszti út és



4

a Rákóczi utca kereszteződésében aszfaltos közútról közelíthető meg. Összetett alaprajzi 
formájú, tetőszerkezete is összetett kontytetős, befoglaló mérete 15,80 m x 33,54 m. A 
beépítési módnak megfelelően szabadon álló épületként épült. A felújítandó létesítmény 
körülbelül 330 m2-es hasznos alapterületen, és tartozik hozzá egy kis fedett bejárati belépő, 
egy nagyobb kb 66,00 m2 fedett tér és az épület alatt kb 45,00 m2 pince rész fedett 
lejáróval. Épületszerkezetileg falazott hőszigeteletlen magastetős épület. 
Meglévő épületszerkezetek: 
- A felmenő teherhordó szerkezetek égetett kerámia falazóblokk (kisméretű tömör tégla) 
- A födém, borított gerendás fafödém 
- Az épület magastetős, fedélszéke fa ácsszerkezetes. 
- A homlokzatképzés: színezett nemesvakolat. 
Szükséges felújítási munkák: 
A megrendelő már elnyert pályázati támogatás keretein belül elvégezteti az épület 
homlokzati- és padlásfödém hőszigetelését, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét, 
napelem telepítését az épületen. Jelen műszaki leírás az ezen munkákon kívül szükséges és 
felmerült egyéb felújítási munkák elvégzését részletezi. 
1. Tetőhéjazat csere munkáinak műszaki tartalma: 
- meglévő teljes tetőfelületről a héjazat és lécezés bontása, új tetőfólia, lécezés, 
cserepezés elkészítése Creaton Róna natúr színű cseréppel és szükséges 
kiegészítőkkel 
- összes eresz-, homlok- és oromdeszka bontása, új deszkázatok készítése 
- külső új fa felületek lazúrozása 
- használaton kívüli kémények bontása 
- tetőfedéshez kapcsolódó bádogos szerkezetek cseréje új színes horganyzott 
elemekre 
2. Fedett szín és pincelejáró előtető felújítás műszaki tartalma: 
- hullámlemez, polikarbonát fedés bontása 
- fa szerkezetű szín ( 66,0 m2) és előtető (14,40 m2) tartószerkezetek felújítása, 
felületkezeléssel 
- korcolt fedés készítése a tetőfelületeken, alulról látszó lambéria burkolat 
kialakításával 
- új színes horganyzott bádogos szerkezetek építése 
- polikarbonát bevilágító sáv készítése 1 méteres sávban az épület hosszában, az 
udvari fedett színnél 
- meglévő kis faház (tároló) csiszolása és felületkezelése 
3. Belső munkák műszaki tartalma az alábbi helyiséglista alapján: 
-konyha részeken csak nyílászáró csere készül 
F01 Előtér -tisztasági festés, 
-oldalfal burkolat csere az olajlábazat helyett is oldalfal 
burkolás, 
-nyílászáró csere 90/200, 125/205 
-homlokzati nyíl.csere 135/210 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m 
F02 Közlekedő -tisztasági festés, 
-homlokzati nyíl.csere 190/140 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m 
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F03 Előtér -homlokzati és belső nyílászáró csere 
F04 Fehér mosogató -homlokzati és belső nyílászáró csere 
F05 Melegítő konyha -homlokzati és belső nyílászáró csere 
F06 Átadó -belső nyílászáró csere 
F07 Fekete mosogató -homlokzati és belső nyílászáró csere 
F08 Előtér -homlokzati és belső nyílászáró csere 
F09 Zöldségtároló -homlokzati nyílászáró csere 
F10 Öltöző -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
-belső nyílászáró csere 85/200, 77/196, 
-homlokzati nyíl. csere 2db 100/128, 2db 58/74 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m 
F11 Foglalkoztató -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
-belső nyílászáró lazúrozása 115/190, 
-homlokzati nyíl. csere 3db 189/148 
-parketta csiszolás-lakkozás 
F12 Foglalkoztató -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
-belső nyílászáró lazúrozása 118/190, 
-belső nyílászáró csere 100/205, 
-homlokzati nyíl. csere 2db 189/148 
-parketta csiszolás-lakkozás 
F13 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 65/205, 
-homlokzati nyíl. csere 4db 58/74 
-Wc válaszfalak teljes cseréje 
F14 Öltöző -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
-nyílászáró csere 100/205, 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m 
-bútor átalakítás álmennyezet miatt 
F15 Öltöző -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
-nyílászáró csere 95/210, 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m 
-bútor átalakítás álmennyezet miatt 
F16 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 100/205, 
-homlokzati nyíl. csere 1db 90/90 
-Wc válaszfalak teljes cseréje 
F17 Foglalkoztaó -tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
-belső nyílászáró lazúrozása 100/205, 
-homlokzati nyíl. csere 3db 217/148 
-parkettabontás és új készítés 
F18 Közlekedő -tisztasági festés, homlokzati nyílászáró csere 135/210, 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,00 m 
F19 WC -tisztasági festés, 
-belső nyílászáró csere 85/210, 
F20 Mosókonyha -tisztasági festés, 
-belső nyílászáró csere 85/210, 
F21 Nevelői szoba -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 95/210, 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,50 m 
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F22 Dolgozói öltöző -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 95/210, 
-álmennyezet készítés a.s.: 3,50 m 
-kerámia padlóburkolat csere 
4. Kerítés készítés műszaki tartalma: 
- telken lévő pala- és drótkerítés bontása (154,5 m) alépítményekkel együtt 
- új kerítés építése (116,3 m) alépítménnyel és trapézlemez falburkoló rendszerrel 
5. Épületgépészeti munkák műszaki tartalma: 
-2 db kondenzációs gázkazán szerelése, füstgázelvezetés kiépítése kiegészítő 
munkákkal 
- fűtési csővezetékek cseréje, radiátorszelepek beépítése termofejekkel 
- gázszerelési feladatok elvégzése, 
- 10 db gyermek mosdó és 8 db gyermek wc berendezés szerelése csővezetékekkel 
- konyhai elszívóernyők felszerelés légtechnikai kiegészítő munkákkal 
6. Elektromos munkák műszaki tartalma: 
- lámpatestek cseréje, 
- vezetékek cseréje szükség szerint, 
- villámvédelem felújítása és egyéb kiegészítő munkák elvégzése. 
Alsónémedi, Szent István tér 8. alatti óvoda esetében: 
Meglévő állapot ismertetése: 
Az épület Alsónémedi belterületén található. A nagyközség északnyugati oldalán Szent István 
térről aszfaltos közútról közelíthető meg. Öszetett alaprajzi formájú, tetőszerkezete is 
összetett kontytetős, befoglaló mérete 37,20 m x 54,55 m. A beépítési módnak megfelelően 
szabadon álló épületként épült. A felújítandó létesítmény körülbelül 750 m2-es hasznos 
alapterületen, tartozik hozzá egy kis fedett bejárati belépő, egy kb 25,00 m2 fedett terasz és 
az épület alatt kb 47,00 m2 pince rész fedett lejáróval. Épületszerkezetileg falazott 
hőszigeteletlen magastetős épület. 
Meglévő épületszerkezetek: 
- A felmenő teherhordó szerkezetek égetett kerámia falazóblokk (kisméretű tömör tégla) és 
HB30 blokktégla 
-A födém, E+EB és M+MB előregyártott vasbeton gerendás födém béléstestekkel. 
- Az épület magastetős, fedélszéke fa ácsszerkezetes és acél rácsos tartó. 
- A homlokzatképzés: színezett nemesvakolat. 
Szükséges felújítási munkák részletes leírása: 
A megrendelő már elnyert pályázati támogatás keretein belül elvégezteti az épület 
homlokzati- és padlásfödém hőszigetelését, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét, 
napelem telepítését az épületen. Jelen műszaki leírás az ezen munkákon kívül szükséges és 
felmerült egyéb felújítási munkák elvégzését részletezi. 
1. Tetőszerkezet felújítás munkáinak műszaki tartalma: 
- meglévő teljes tetőfelületről a héjazat és lécezés bontása, új tetőfólia, lécezés, 
cserepezés Creaton Róna natúr színű cseréppel és szükséges kiegészítőkkel 
- tető tartószerkezetének felújítása 
- eresz-, homlok- és oromdeszka bontása, új deszkázatok készítése 
- használaton kívüli kémény bontása 
- tetőfedéshez kapcsolódó bádogos szerkezetek cseréje színes horganyzott elemekre 
- külső új fa felületek felületkezelése 
2. Terasz és kerti géptároló felújítás műszaki tartalma: 
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- fedések bontása 
- terasz (37,0 m2) és kerti géptároló (50,0 m2) tartószerkezetének felújítása, 
felületkezelése 
- korcolt fedés készítése a teraszon, alulról látszó lambéria burkolat kialakításával 
- új színes horganyzott bádogos szerkezetek építése 
- polikarbonát bevilágító sáv készítése 1 méteres sávban az épület hosszában 
terasznál, kerti géptároló teljes tetőfelületén polikarbonátfedés 
- belső udvaron meglévő járda rézsűs toldása térkő burkolattal szintkülönbség miatt 
- kiemelt terasz bővítése pincelejárónál 
- kerti géptároló oldalfal burkolat lambériával, egyszárnyú nyíló ajtóval, felületkezelés 
3. Belső munkák műszaki tartalma: 
-konyha részeken csak nyílászáró csere készül 
F01 Előtér - tisztasági festés, oldalfal burkolat csere 
F02 Közlekedő -tisztasági mennyezetfestés, 
-közlekedő oldalfal festés 
F03 Öltöző -tisztasági festés, olajlábazat festése 
-oldalfal burkolat és belső nyílászáró 
csere 
F04 Foglalkoztató Őzike csp. - tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
- oldalfal burkolat marad, nincs csere 
- parketta csiszolás és lakkozás 
F05 Mosdó WC - tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F06 Kazánház - nincs felújítás 
F07 Öltöző - tisztasági festés, olajlábazat festése 
F08 Mosdó Wc - tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F09 Öltöző - tisztasági festés, olajlábazat festése 
F10 Mosdó WC - tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F11 Tak.szer. - nincs felújítás 
F12 Öltöző - nincs felújítás 
F13 Mosdó WC - tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F14 Foglalkoztaó Nyuszi csp - gipszkarton ajtó befalazás 
F15 Foglalkoztató Maci csp - gipszkarton ajtó befalazás 
- belső nyílászáró csere 
F16 Foglalkoztató Pillangó - gipszkarton ajtó befalazás 
- belső nyílászáró csere 
F17 Dolgozó Étkező - belső nyílászáró csere, 
F18 Sószoba - nincs felújítás 
F19 Fehér mosogató - beltéri nyílászáró csere 
F20 Mosléktároló - beltéri nyílászáró csere 
F21 Melegítő konyha - beltéri nyílászáró csere 
F22 Tálaló - beltéri nyílászáró csere 
F23 Előtér Átadó - beltéri nyílászáró csere 
F24 Fekete mosogató - beltéri nyílászáró csere 
F25 Nevelői szoba - nincs felújítás 
F26 Közlekedő - tisztasági festés, 
- olajlábazat helyére faburkolat 
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- oldalfalburkolat csere 
F27 Előtér - tisztasági festés, 
- olajlábazat helyére faburkolat 
- oldalfalburkolat csere 
F28 Szertár - nincs felújítás 
F29 Iroda - belső nyílászáró csere 
F30 Tornaterem - sportparketta csere, tisztasági festés 
F31 Logopédiai foglalkoztató -nyílászáró csere, üveges 
F32 Csoportszoba Mókus -tisztasági festés, oldalfalburkolat csere 
-parketta csiszolás és lakkozás 
-belső nyílászáró csere 
F33 Iroda -belső nyílászáró csere, üveges 
F34 Személyzeti öltöző -tisztasági festés, PVC burkolat csere 
-belső nyílászáró csere 
F35 Mosókonyha -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F36 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F37 Közlekedő -belső nyílászáró csere 
-tisztasági festés, olajlábazat festés 
F38 Közlekedő -tisztasági festés, olajlábazat festés 
-belső nyílászáró csere 
F39 Előtér -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F40 Wc -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F41 Tusoló -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F42 Öltöző -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F43 Előtér -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F44 Mosdó WC -tisztasági festés, belső nyílászáró csere 
F45 Foglalkoztató -tisztasági festés 
-parkettacsiszolás és lakkozás 
-belső nyílászáró csere 
4. Épületgépészeti munkák műszaki tartalma: 
- helyszíni felmérés és megbeszéltek alapján, mely tartalmazza a kazánok cseréjét 
1db 60 kW és 2 db 26 kW-os kondenzációs kazán beépítése szükséges kiegészítőkkel, 
- keringető szivattyú beépítése fűtési hálózatba, 
- radiátorszelepek beépítése termofejekkel 
- gázszerelési feladatok elvégzése, 
- konyhai elszívóernyő felszerelés légtechnikai kiegészítő munkákkal 
- egyéb kiegészítő munkák elvégzése 
5. Elektromos munkák műszaki tartalma: 
- lámpatestek cseréje, 
- vezetékek cseréje szükség szerint, 
- villámvédelem felújítása és egyéb kiegészítő munkák elvégzése 
- villámvédelem felújítása és egyéb kiegészítő munkák elvégzése 
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő naptári hónapokban  15
2 Késedelmi kötbér mértéke  15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozási díj / Súlyszám: 70
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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

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
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
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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: Rész száma: Elnevezés: Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) és Szent István
tér 8. (205. hrsz) szám alatti óvodák felújítása építés-kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/08/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
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 Ipari és Kereskedelmi Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 105 000 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 103 476 355
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
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: Bádogos
munkák, festés-mázolás, nyílászáró csere, burkolat csere, épületgépészet, tető felújítás,
elektromos munkák, bontási munkák

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
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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: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi 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: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 6050
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03

Hivatalos név: Patina Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/a.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14705430-2-13

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:

2017/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
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: 2017/08/25 (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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