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KOZBESZERZESI ADATBAzIS
Osszegezes az ajanlatok elbiralasarel

I. szakasz: Ajanlatkero
1.1)Neves cimek I (jelolje meg az eljdrasertfelelos osszes ajanlatkerdt)

Hivatalos nev: Tolna Megyei Rendor-fokapitanysag

Postai elm: Meszaros L. u. 19-21.

Varos: Szekszard Ipostai iranyitoszam: 7100

II. szakasz: Targy
11.1) Meghatarozas

11.1.1)A kozbeszerzes targya: Bonyluidi Renddrkapitanysag energetikal beruhtizdsdhoz kapcso/Odo egyebfe[ujitasi munkdk
kivitelezese

11.2) A kozbeszerzes mennyisege

Bonyhadi Rendorkapitanysag energetikai beruhazasahoz kapcsolodo egyeb felujirasl
munkak kivitelezese,
Az 1983-ban megepult Bonyhadi Rendorkapitanysag epulete az atadasa 6ta jelent6sebb felujitason
nem esett at, az epulet - a jelenleg elokeszites alatt levo KEHOP-5.2.2. OP projekt kereteben -
energetikai rekonstrukciojara kerul sor a tervek szerint 2018. ev vegeig, A rekonstrukci6hoz
kapcsol6d6an szukseges a projektben nem erintett szerkezetek felujitasa, Kulonosen indokolt a
belso viz-csatorna es csapadekviz halozat, valamint az eros es gyenge aramu halozat felujitasa,
mivel jelenlegi allapotukban az epulet rendeltetesszeni hasznalatat nem biztositjak. Az epulet
hasznos alapterulete 3053 m2.
Az alabbi epuletszerkezetek felujitasa szukseges:
Eros- es gyengearamu rendszer teljes koru felujitasa soran meglevo erosaramu elektromos
eloszt6rendszerek elbontasa, uj rendszer kiepitese soran 868 db csatlakoz6 ajzat es 5960 fm
szigetelt energiaatviteli vezetek beepitese, Gyengearamu rendszer 20.140 fm strukturalt halozat es
348 db vegpontra kiepitese tOrtenik, valamint 200 fm 75 ohm-os koaxialis kabel beepitese 4 db
vegpont kiepitessel.
Vizellatas-csatornazas szakipari munkai soran megujul valamennyi vizesblokk, teljes k6rii bontast
k6vet6en 23 db mosd6, 16 db WC csesze, 8 db vizelde felszerelesre, tovabba 354 fm PVC-KG
lefoly6vezetek es 496 fm rm. vezetek rendszer kiepitessel kicsere16dik a teljes HHV, HMV es
lefoly6 vezetek rendszer.
A fentiekben reszletezett szakipari munkakhoz, valamint a KEHOP-5.2.2. OP projekt kereteben,
energetikai rekonstrukci6hoz szervesen kapcsol6d6 munkalatokhoz sztikseges az eptilet testes es

11.2.1)A kdzbeszerzes mennyisege



burkolasi munkainak vegrehajtasa ezen belul fal- es padl6burkolat csere 1360 m2, 2 retegu belso
festes felulet elokeszitessel 5930 m2, fa- es femfeluletek mazolasi feladatainak elvegzese 678 m2.

IV. szakasz: Eljaras
IV.l) Meghatarozas

IV.I.I) A Kbt, mely resze, iIIetve fejezete szerinti eljaras keriilt alkalmazasra: Harmadik resz 113. § nyilt eljaras

IV.1.2) Az eljaras fajtaja: Nyilt

IV. 1.3) Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras eseten az eljaras alkalmazasat megalapczo koriilmenyek ismertetese:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkoze kozzetetel2

IV.2.2) Hirdetmeny kozzetetele nelkul indul6 eljaras eseten az eljarast megindit6 felhivas megkllldesenek, iIIetlileg a
Kozbeszerzesl Hatosag tajekoztatasanak napja: 22018. 01. 24.

IV.2.3) Az elozetes piaci konzultacidk eredmenyenek ismertetese erdekeben tett intezkedesek isrnertetese: 2

V. szakasz: Az eljaras eredmenye I

A szerzodes szama: [1 ] Resz szama: 2 [ ] Elnevezes Bonyhddi Rendifrkllpitanysag energetikai beruluizdsdho;
kapcsotod« egyeh!elujitdsi munkdk kivitelezese vallalkozasi szerzodes kereteben
Az eljaras credmenyes volt 0 igen IRInem

V.I Eredrnenytelen eljarassal kapcsolatos infermacio 2

V.U) A befejezetlen eljaras oka

IRIA kozbeszerzesi eljarast eredmenytelennek minosltettek.

Az eredrnenytelenseg indoka: Az Ajanlati felhivas 22. i) pontjaban rogzitesre keriilt, hogy Ajanlatkero alkalmazza a 75. § (2)
bekezdes e) pontjat. A bizottsag a beerkezett ajanlat erdemi vizsgalatat nem vegezte el, tekintettel a Kbt. 70. § (I) bekezdeseben
foglaltakra, ami kimondja, hogy az ajanlatkero a 69. §-t61 elteroen az ajanlatok biralata es ertekelese nelkiil meghozhatja az
eljaras eredmenytelensegerol sz616 dontest akkor is, ha az eljaras eredmenytelensege a 75. § (2) bekezdese e) pont jan alapul,
tekintettel arra, hogy egy darab ajanlat erkezett ajanlatteteli hataridoig.

o A szerzodes megkoteset megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetlien indul-e uj eljaras IRI igen 0 nem

V.1.3) Az ervenyes ajanlatot tevlik 2

Ajanlattevok neve es cime alkalmassaguk indokolasa es ajanlatuknak az ertekelesi szempont szerinti tartalmi eleme(i): _

V.1.4) Az ervenytelen ajanlatot tevlik 2

Az ervenytelen ajanlatot tevok neve, cime es az ervenytelenseg indoka:

V.2 Az eljaras eredmenye 2

V.2.l) Ajanlatokra vonatkoz6 informaci6k



A beerkezett ajanlatok szama: [ ]

V.2.2) Az ervenyes ajanlatot tevdk

Ajanlattevok neve es cime alkalmassaguk indokolasa es ajanlatuknak az ertekelesi szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajanlatok ertekelese 2

Ajanlatkero a Kbt. 76. § (2) bekezdes c) pontja szerinti Jegjobb ar-ertek aranyt ertekeli.
(Az aldbbi tablazatban adja meg. A tdbldzatnak az ajanlattev/i neve alatti osztott oszlop bal oldaldra az adott ajanlatnak az adott
reszszempont szerinti tartalmi elemeire adott ertekelesi pontszdmot, jobb oldalara pedig az ertekelesi pontszdmnak a sulyszammal
kialakitott szorzatat kell belrni.)

V.2.4) Az ajanlatok ertekelese soran adhat6 pontszam als6 es felsd hatara: 2

V.2.S)Az ajanlatok ertekelese soran m6dszernek (m6dszereknek) az ismertetese, amellyel az ajanlatkero megadta az ajanlatek
reszszempuntok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese soran a ponthatarok kiiziitti pontszamot: 2

V.2.6) A nyertes ajanlattevf neve, cime, az ellenszolgaltatas iisszege es ajanlata kivalasztasanak indokai:

V.2.7) A nyertes ajanlatot kdvetd legkedvezdbb ajanlatot tevd neve, cime, az ellenszolgaltatas iisszege es ajanlata
kivalasztasanak indokai: 2-

V.2.S)Alvallalkoz6(k) igenybe vetele 2 igen nem
A nyertes ajanlattevo ajanlataban a kozbeszerzesnek az(ok) a reszeu), amely(ek)nek teljesitesehez az ajanlattevo alvallalkozot klvan
igenybe venni:
A nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban a kozbeszerzesnek az(ok) a reszeri), amely(ek)nek teljesitesehez az
ajanlattevo alvallalkoz6t kivan igenybe venni: 2

V.2.9) Alvallalkoz6(k) megnevezese: 2 •

V.2.IO)Az alkalmassag igazolasaban reszt vevo szervezetek 2

Az erOforrastnyujt6 szervezet(ek) es az alkalmassagi kovetelmeny(ek) megjelolese, amely(ek) igazolasa erdekeben az ajanlattevo ezen
szervezct(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlattevo ajanlataban:
Az crOforrastnyujt6 szervezet(ek) es az alkalmassagi kovetelmeny(ek) megjelolese, amely(ek) igazolasa erdekeben az ajanlattevo ezen
szcrvezct(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlatot koveto legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban:

V.2.II) Az ervenytelen ajanlatot tevok 2

Az ervenytelen ajanlatot tevok neve. eime es az ervenytelenseg indoka:

VI. szakasz: Kiegeszito informaci6k

VI.l) Tovabbi informaci6k: 2

VI.l.l) A szerzodeskiitesi morat6rium idotartama
Kezdete: / Lejarata:

VI.1.2) Az iisszegezes elkeszitesenek idopontja: 2018. majus 28.

VI.1.3) Az iisszegezes megkiildesenek idopontja: 2018. majus 28.

VI. 1.4)Az osszegezes m6dositasanak indoka:

VI.1.S) Az osszegezes m6dositasanak idopontja: 2.

VI. 1.6)A m6dositott osszegezes megkiildesenek idopontja: 2.

VI.1.7) Az osszegezes javitasanak indoka: 2



l.Ahinlattevo:
Nev:
Cim:
Nett6 ajanlati ar (Ft):
Jotallas idotartama (h6nap):

Sz+C Studio Kft.
7100 Szekszard, Tartsay V. u. 30.
171 083 659,- Ft
36+24 h6nap

VI. 1.8)Az dsszegezes javltasanak iddpontja: 2 (eeee/hh/nn)

V1.1.9)A javitott osszegezes megkuldesenek idfipontja: 2 (eeee/hh/nn)

VI.1.10) Tovabbi informaciok: 2 Az ajanlatteteli hatarido lejartaig 1 db ajanlat keriilt benyujtasra az
alabbiak szerint:

Az Ajanlati felhivas 22. i) pontjaban rogzitesre kerult, hogy Ajanlatkero alkalmazza a 75. § (2)
bekezdes e) pontjat, A bizottsag a beerkezett ajanlat erdemi vizsgalatat nem vegezte el, tekintettel a
Kbt. 70. § (1) bekezdeseben foglaltakra, ami kimondja, hogy az ajanlatkero a 69. §-t61 elteroen az
ajanlatok biralata es ertekelese nelkul meghozhatja az eljaras eredmenytelensegerol sz616 dontest
akkor is, ha az eljaras eredmenytelensege a 75. § (2) bekezdese e) pont jan alapul.

75. § (2) Az ajanlatkero eredmenytelenne nyilvanithatja az eljarast, ha

e) a hirdetmeny nelkuli targyalasos eljaras kivetelevel - egy szakaszb61 allo eljarasban vagy tobb
szakaszb61 allo eljaras ajanlatteteli (parbeszed) szakaszaban nem nyujtottak be az ajanlatteteli
hataridoben legalabb ket ajanlatot (rnegoldasi javaslatot), vagy tobb szakaszb61 allo eljaras reszveteli
szakaszaban a reszveteli hataridoben legalabb ket reszveteli jelentkezest;

I szukseg szerinti szamban ismetelje meg
2 adott esetben

Szekszard, 2018. majus 28.


