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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kossuth Művelődési Központ nézőtér felújítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 53511406Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Cegléd Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kossuth Művelődési Központ nézőtér felújításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000974002019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Cegléd Város Önkormányzata EKRSZ_
46611024

Kossuth Tér 1.

Cegléd HU120 2700

Üllei-Kovács Péter

ullei.peter@cegledph.hu +36 53511400 308
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1.) Többlet jótállás vállalása (0-24 hónap): 0 hónap 2.) Fix, egyösszegű nettó 
ajánlati ár (Ft): 39.357.484,- Ft

22729925213NET21 Bel- és Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, 
Szentjakab Park 233

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

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:

2019.07.23

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

Ceglédi Kossuth Művelődési Központ (2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.) színháztermi székek beépítése összesen 478 db, a hozzátartozó 
járulékos munkákkal kompletten.

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 9.357.484,- Ft. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívásban, illetve a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (gazdaságilag 
legelőnyösebb) szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlat.

22729925213NET21 Bel- és Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2146 Mogyoród, Szentjakab 
Park 233

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlatokat Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján) bírálja el. Értékelési 
részszempontok megnevezése és a részszemponthoz tartozó súlyszámok: 1.) Többlet jótállás vállalása (0-24 hónap) – Súlyszám: 30 2.) 
Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) – Súlyszám: 70 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó határa 1, felső határa 100, amely minden részszempont esetében azonos. A pontszámok kiosztása értékelési 
részszempontonként Többletjótállás vállalás időtartamának pontozása – 1. részszempont Ajánlattevő köteles az általa teljesített építési 
munkára sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 36 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállalni, vagyis
a jótállás minimális időtartama: 36 hónap. A jótállás maximális időtartama 60 hónap lehet. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a 
kötelezően vállalandó 36 hónap jótállási időt meghaladó többletvállalásokat értékeli. Amennyiben Ajánlattevő nem kíván 
többletjótállást vállalni, akkor a felolvasólapon a többletjótállás értékét 0 hónapban adja meg. A 0 hónapos megajánlást Ajánlatkérő 
minimális pontszámmal értékeli. Az Ajánlatkérő a 24 hónapos többletjótállás vállalását a maximális pontszámmal (100 pont) értékeli. A
24 hónapot meghaladó mértékű többletvállalást tartalmazó ajánlatot az értékelés során az Ajánlatkérő 24 hónapként veszi figyelembe 
és szintén a maximális pontszámmal értékeli. Ajánlatkérő csak pozitív egész számban kifejezett értéket bírál, tört szám megadása 
esetén a kerekítési szabályoktól függetlenül Ajánlatkérő lefelé kerekít. (azaz például 14,8 hónap megadása esetén Ajánlatkérő 14 
hónapot vesz figyelembe.) Ajánlatkérő a fentiek alapján a többletjótállás vállalt időtartamát veti össze. Az ajánlatok pontszámainak 
kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával: (Padott-Pmin)/Pmax–Pmin)=Avizsgált /
Alegjobb Padott = (Avizsgált / Alegjobb)*(Pmax – Pmin) + Pmin Padott = 99*A vizsgált / A legjobb+1 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. Az ajánlatok pontszámainak kiszámításánál a 
pontszámok a matematikai kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre. Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár pontozása –
2. részszempont Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további 
ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával: (Padott-Pmin)/
Pmax–Pmin)=Alegjobb/Avizsgált Padott=(A legjobb / A vizsgált )* (Pmax – Pmin) + Pmin Padott=99*A legjobb/A vizsgált + 1 ahol: 
Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó 
határa (1) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan maximális pontot kapja. Az ajánlatok 
pontszámainak kiszámításánál a pontszámok a matematikai kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre. Az ajánlat 
végső pontszámát a bírálati rész-szempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege 
adja. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés)

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:

1001

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

Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.Szöveges értékelés:

10000NET21 Bel- és Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

egyedi fém vázszerkezetek gyártása és rögzítése, egyedi színházi székek gyártása és rögzítése, sor és számtáblák felszerelése

Ava-pack Kft. 12712698-2-08



EKR000974002019

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:

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja szerint jár el.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.06Lejárata:2019.08.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2019.08.01

2019.08.01
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




