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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Makó-Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciójaKözbeszerzés 
tárgya:

Makó Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A terven jelölt régi mozibejárat, és az udvari felé eső toldalék épületek elbontásra kerülnek. Az „A” épület (régi konyha) szerkezeti 
felújítása, a terven feltüntetett tetőszerkezet bontásával, a használható faanyag visszaépítésével, annak kármentesítésével, tűzvédelmi 
kezelésével, a faanyag szakértői szakvélemény szerint. A használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A 849 m2 cserépfedés, 
tetőlécezés cseréje, alátét héjazattal, ellenlécezéssel, bádogozással. Meglévő falszerkezetek bontása, szükséges nyílások bontásával, 
terv szerinti helységrend kiépítése teherhordó és válaszfalakkal. A megmaradó falak vídiafogas láncfűrésszel történő falátvágásos 
utólagos szigetelést kapnak. A teljes padlórétegrend kibontásra kerül, helyette elkészül a tömörített ágyazat. A terven jelölt borított 
fagerendás födémek bontása, 105,72 m2 körüreges paneles födém építése a mozi nézőtér felett, 224,5 m2 béléstestes mesterfödém 
építése, 173 m2 24 cm vtg. monolit vb. födém, valamint 39 m2 16 cm vtg. monolit vb. födém építése. A monolit vb. szerkezetekkel 
együtt megépülnek a belső, külső monolit vb.lépcsők. 27 db homlokzati nyílászáró cseréje a konszignáció szerinti utángyártott 
kivitelben. A homlokzati vakolatok, díszítések teljes felújítása, új felületképzése 556,2 m2 felülettel. A meglévő elektromos és gépészeti
vezetékek, szerelvények, berendezések elbontásra kerülnek. A „B” épületrész (tervezett rendezvényközpont) síkpala fedésének 
állagmegóvó javítása készül.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Makó-Páger Mozi és Rendezvényház rekonstrukciója

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mako.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Szöveges értékelés:

1000Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint): 298 028 060 Az M.1.a) pontot igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap)
: 98 Az M.1.b) pontot igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap): 86 Jótállás időtartama 36 felett (0-24 hónap): 
1

11392668206Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás 
Utca 38.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

érvénytelen ajánlatot tevő neve: Csomiép-ENTER Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 6800 
Hódmezővásárhely Majolika Utca 2. érvénytelenség indoka: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az alábbiak okán: A közbeszerzési dokumentumokban előírásra került: „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, 
nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. 
Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem csatolta a 
dokumentumokat aláíró személy aláírási címpéldányát. Ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette. érvénytelen ajánlatot tevő neve: 
M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 6900 Makó Csanád vezér Tér 7. érvénytelenség indoka: 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Amennyiben F.J.-t, mint egyéni 
vállalkozót kívánja ajánlattevő igénybe venni az alkalmassági igazolására, kértük hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a
Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatát, melyben megjelöli F.J. egyéni vállalkozót, mint már ismert alvállalkozót és 
megjelölni, hogy a közbeszerzés melyik részére (tevékenységére) kívánja igénybe venni, tekintettel a Kbt. 138. § (2) bekezdésében 
foglaltakra. Ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette.

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevő neve: Bodrogi Bau Kivitelelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő címe: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás 
u. 38. 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. Ajánlatának értékelési 
szempont szerinti tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint): 298 028 060 Az M.1.a) pontot igazoló szakember szakmai 
többlettapasztalata (0-24 hónap): 98 Az M.1.b) pontot igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap): 86 Jótállás 
időtartama 36 felett (0-24 hónap): 1

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: Amennyiben F.J.-t, mint egyéni 
vállalkozót kívánja ajánlattevő igénybe venni az alkalmassági igazolására, kértük hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
benyújtani a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatát, melyben megjelöli F.J. egyéni vállalkozót, mint már ismert 

14941209206M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6900 Makó, Csanád vezér
Tér 7.

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbiak okán: A közbeszerzési dokumentumokban
előírásra került: „Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az 
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró
képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a 
képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem csatolta a dokumentumokat aláíró személy 
aláírási címpéldányát. Ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette.

10380097206Csomiép-ENTER Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6800 
Hódmezővásárhely, Majolika Utca 2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

KATILLA Bt. (6791 Szeged, Dorozsmai út 104.) adószám: 20237828-2-06; III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.b) 
pont "MV-ÉG" építménygépész felelős műszaki vezető szakember

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 298 028 060 Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlattevő által benyújtott ajánlata az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő.

11392668206Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás Utca 38
.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Legjobb ár-érték arány értékelési szempontja Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2-3. résszempont (szakmai 
tapasztalat) egyenes arányosítás, 4. részszempont (jótállás): egyenes arányosítás.

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:

100

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

épületgépészeti(víz,csatorna,gáz,fűtés)bontási munkák,építési törmelék és veszélyes hulladék elszállítása,ártalmatlanítás,
építménygépész fmv,építési biztosítás,bádogos munkák,ÉV és villámvédelmi mérés,jkv.készítés,tervezői művezetés,utólagos 
falszigetelés

Makona Építész Tervező és Vállalkozó Kft. (1034 Budapest, Kecske u. 25.) adószám: 10539624-2-41, KATILLA Bt. (6791 Szeged, 
Dorozsmai út 104.) adószám: 20237828-2-06
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.21 20:51:33 bujtor.david

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.27Lejárata:2019.02.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

alvállalkozót és megjelölni, hogy a közbeszerzés melyik részére (tevékenységére) kívánja igénybe venni, tekintettel a Kbt. 138. § 
(2) bekezdésében foglaltakra. Ajánlattevő a hiánypótlást nem teljesítette.

2019.02.22

2019.02.22




