ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001136762018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Makó Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Makó-Kálvin u. bontás és rendelő kivitelezés

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:

Makó Város Önkormányzata

EKRSZ_
31250050

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Makó

NUTS-kód:

HU333

Egyéb cím adatok:

Széchenyi Tér 22.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Juhos

kozbeszerzes@mako.hu

Telefon:

6900

Ország:

Magyarország

Bernadett
+36 62511800

Fax:

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

www.mako.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

balint@eszker.eu

Internetcím(ek)

EKR001136762018

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Pasaréti Út 83.
Bálint
Telefon:

Gyöngyi
+36 17888931

Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mako.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Makó-Kálvin u. bontás és rendelő kivitelezés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1.rész: A telken egy 747,15m2 beépített alapterületű Orvosi rendelő mellett 3db egyenként kb. 20m2-es garázs és tárolóépület
található. Tekintettel arra, hogy a kisebb léptékű épületek bontási kiviteli terv nélkül is bonthatóak, arról tervdokumentáció nem
készül, azonban a bontási hulladékát feltüntettük a hulladék tervlapban. Az épületek mellett a telken 288m2 alapterületben beton,
aszfalt térburkolat és 1989m2 zöldfelület található. A zöldfelületen több 15cm törzsátmérőnél nagyobb lombos fa is található. Az
Orvosi rendelőt 1969-ben épült hagyományos épületszerkezetekkel két 2/3-ad részében földszintes, 1/3-ad részében 1 emeletes
kialakítással. A földszinti részen az orvosi rendelők és kiszolgáló egységei, valamint gyógyszertár, az emeleten lakások találhatóak. Az
épület kisméretű téglafalakkal, betontálcás vasbeton födémszerkezettel épült, lapostetős kialakítással. A válaszfalak 10 cm vastag,
kerámia agyagú falazóblokkokból állnak, a külső nyílászárók változatos képet mutatnak, acél portálok mellett fa gerébtokos,
helyenként műanyag ablakok találhatóak, a belső ajtók minden esetben fa tokszerkezetű, farostlemezelt papírrácsbetétes lappal
szereltek. A helyiségek túlnyomó része mozaiklap burkolatú, a gyógyszertár mellett a gyermekorvosi rendelő, és védőnői tanácsadó
hely PVC burkolatúak, az emeleti szobákban csaphornyos parketta található. A fűtőhelyiség, raktár padlón cementsimítás látható. Az
épület fűtését gázkazánok, melegíz ellátását elektromos vízmelegítők biztosítják. A hőleadók kétcsöves radiátorok. Az épületet az
áramszolgáltató közcélú hálózata látja el villamos energiával. Az épületet jellemző bontandó tájékoztató jellegű mennyiségek: Bontott
műanyag hulladék: 8 m3 Bontott fa hulladék: 38 m3 Vegyes építési- bontási törmelék: 1259,8 m3 Bontott veszélyes hulladék: 3 m3
Bontott fém hulladék: 1800 kg Teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 2 hónap. 2.rész: A tervezett épület a
vonatkozó rendeleteknek, jogszabályoknak, előírásoknak megfelel, a helyiségek szükséges minimális alapterületei megvannak. A
beépíthetőség, maximálisan kihasználásra került. A létesítmény teljes akadálymentesítéssel került megtervezésre. A telek
közműellátottsága biztosított. Építendő épület adata: Beépített alapterület: 680,15 m2. Utcai főépület építménymagasság: a
szomszédos építmények utcai építménym. átlaga: 5,89 m ±1,5 m, alsóérték: 4,39 m, felsőérték: 7,39 m. Az épület monolit beton
sávalappal, PTH 30/38 falazattal van tervezve. A nyílászárók is teljesítik a TNM rendelet szerinti előírásokat. Szigetelés kerül
beépítésre a homlokzat, a tető és az aljzat esetében is. A tetőzet cserépfedésű. Tájékoztató jellegű területkimutatások: Főépület 1. FSZ
: 207,31 m2 Főépület 1. tetőtér: 100,15 m2 Gyógyszertár: 108,53 m2 Főépület 2. FSZ: 246,28 m2 Főépület 2. tetőtér: 95,53 m2 Nettó
alapterület összesen: 757,80 m2 A beruházás során kiépítésre kerül az épület teljes gépészete és elektromos (energiaellátást és
gyengeáramú) hálózata is. A beépítésre került építőanyagok, megfelelőségét az épület használatbavételi eljárása alkalmával hitelt
érdemlően (kivitelezői nyilatkozattal, ÉME-vel, stb.) kell igazolni a hatóságok felé! Az építész műszaki leírás fontos kiegészítő
melléklete a tűzvédelmi leírás, az ott jelölt műszaki megoldásokat maradéktalanul be kell tartani. Teljesítési határidő: A munkaterület
átadásától számított 20 hónap.

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. 113. § 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:
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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
Rész száma, elnevezése:

1 - Kálvin u. 24. sz. alatti épületek bontása

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
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):

Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság 6900 Makó Almási u. 17/A Az ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.
§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő, továbbá a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést megfelelően igazolta. 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 9 950 000 2. Az M.1. a) pontot igazoló szakemberszakmai
többlettapasztalata (0-24 hónap) 24 3. A porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) IGEN
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Bujdigép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6753 Szeged Budai Nagy Antal u. 142) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 3-5. pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta
be a hiánypótlást. Oros-Grupp Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Tó utca 8/A)
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 3-11.
pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást. M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (6900 Makó, Csanád vezér tér 7. 3/9.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 1-2,5-6-7. és 9. pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a
hiánypótlást.
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:

4

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
Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 6900 Makó, Almási Utca 17/A

Adószáma
13689340206

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 9 950 000 2. Az M.1. a) pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-24 hónap)
24 3. A porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) IGEN Alkalmasságának indokolása: Az
ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő, továbbá a kizáró okok és
az alkalmassági követelményeknek való megfelelést megfelelően igazolta.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (szakmai tapasztalat)
egyenes arányosítás, 3. részszempont (porzó anyag szállítása): közvetlen pontkiosztás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Borci Trans Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 6900 Makó, Almási Utca 17/A

13689340206

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 9 950 000 2. Az M.1. a) pontot igazoló szakemberszakmai többlettapasztalata (0-24 hónap)
24 3. A porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem) IGEN Ajánlat kiválasztásának indoka: Az
ajánlattevő által benyújtott ajánlata az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
MVÉ felelős műszaki vezető
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Tapasztó Tibor (71966450-1-26)
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:
Tapasztó Tibor (71966450-1-26) M.1.a)

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

Bujdigép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6753 Szeged, Budai Nagy Antal Utca 142

13408518206

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 3-5.
pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást.

Oros-Grupp Ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5900 Orosháza, Tó
Utca 8/A

13611758204

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 3-11.
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pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást.

M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6900 Makó, Csanád vezér 14941209206
Tér 7.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 1-2,5
-6-7. és 9. pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást.

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

2 - Új orvosi rendelő építése

Rész száma, elnevezése:

2

A szerződés száma:

Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás 2. rész a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy a 2. rész vonatkozásában kizárólag
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Csanád vezér tér 7. 3/9.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 6.,10.,15-17. pontjában foglaltaknak nem tett
eleget, Mester-BauHolding Kft. (6900 Makó Rákóczi u. 33.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak
okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 5-24. pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást. Bodrogi Bau
Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. (6800.Hódmezővásárhely, Mátyás u.38.sz.) ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés a)
pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy az AJÁNLATÁT 2019.02.19. NAPJÁN 13:38 PERCKOR VISSZAVONTA.
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:

3

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:
0
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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:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2.-4. résszempont (szakmai
tapasztalat) egyenes arányosítás,. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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

M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6900 Makó, Csanád vezér 14941209206
Tér 7.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 6.,10
.,15-17. pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást.

Mester-BauHolding Kft, 6900 Makó, Rákóczi Utca 33

14115176206

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Ajánlattevő a kért hiánypótlás 5-24.
pontjában foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be a hiánypótlást.

Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás
Utca 38.

11392668206

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy az AJÁNLATÁT 2019.02.19.
NAPJÁN 13:38 PERCKOR VISSZAVONTA.

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:

EKR001136762018

2019.02.23

Lejárata:

2019.03.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.22

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.02.22

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.22 16:12:10

Katalin87

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR001136762018

