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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Táncsics elektromos hálózatának felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

Salgótarjáni Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Táncsics elektromos hálózatának felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000260662020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Salgótarjáni Szakképzési Centrum EKRSZ_
35779245

Rákóczi Út 60

Salgótarján HU313 3100

Majorosné Kanyó Mária

quadrat@chello.hu +36 32511714
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Indoklás:az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel 
az ajánlatkérői követelményeknek. 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 91 973 020 2. A kötelező jótállási időn (12 hó) felüli többlet jótállás 
időtartama (min. 0 hó, max. 48 hó) 12 3. A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje 
munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva (1-10 

23837056212Salgó és Forgó Kft, Magyarország 3100 Salgótarján, Rákóczi Út 76 5206

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

2020.04.06

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

TÁNCSICS MIHÁLY SZAKGIMNÁZIUM ELEKTROMOS HÁLÓZATFELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSE Főbb költségvetési mennyiségek- 
kölönböző méretben és teljesítménnyel 630,00 m Műanyag vezetékcsatorna szerelése 98 m kábelcsatorna 324 m Parapetcsatorna 
825,00 m szigetelt vezeték 7681 m Kábelszerű vezeték 563 db kapcsolók, dugaljak 22 db elosztó szekrény 530 db lámpatest A 
kivitelezési munkák pontos mennyiségeit a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. A kivitelezési feladat részletes 
meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező kiviteli terv tartalmazza, 
amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezi.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 91 973 020 Ft Indoklás:Ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és 
közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van.A 
felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. A nyertes ajánlattevő 
alkalmas, ajánlata érvényes és az ajánlat a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

23837056212Salgó és Forgó Kft, Magyarország 3100 Salgótarján, Rákóczi Út 76 5206

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)

1. rész-szempont Az ajánlati árnál (HUF) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre 
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) kiadott 
útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. P= Alegjobb (
Pmax-Pmin ) + Pmin Avizsgált A 2. rész-szempont A többlet jótállás időtartama az előírt kötelező 12 hónapos jótállás feletti - az 
ajánlattevő által szabadon vállalt - többletjótállás időtartam. A Felolvasó lapon a szerződésben foglalt valamennyi munkára vállalt 
teljeskörű, a 12 hónapos kötelező jótállási időt meghaladó többletjótállási időt kell feltüntetni egész hónapokban megadva. A 
többletjótállás időtartama tekintetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték (48 hónap) kapja a maximális pontszámot, a további 
megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti 
fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra. Amennyiben az ajánlatban vállalt teljes körű – többletjótállás időtartama 
eléri vagy meghaladja a 48 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 48 hónap kerül 
behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban a vállalt többlet jótállás időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat erre a szempontra „0” 
pontszámot kap. P= Avizsgált (Pmax-Pmin ) + Pmin Alegjobb A 3. rész-szempont esetében a 10 munkanapon túli vállalás esetén az 
ajánlat érvénytelen, a 10 munkanap kapja a minimális pontszámot, az 1 munkanap vállalás kapja az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot (10 pont). A vállalások kizárólag munkanapban adható meg. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti 
pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján alkalmazza. Pvizsgált = (Alegkedvezőtlenebb – Avizsgált) * (Pmax- Pmin) + 
Pmin (Alegkedvezőtlenebb – Alegkedvezőbb) A 4. rész-szempont Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell nevezni és be kell mutatni az 
ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítésbe részt vevő – az építési beruházás tárgyából következően – az építményvillamosság terén 
szakmai tapasztalattal rendelkező felelős műszaki vezető pozícióban foglalkoztatott szakembert , aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. 
sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület” „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkezik. Az ajánlattevő által az 4. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai tapasztalata tekintetében a
legkedvezőbb a 36 hónap vagy a feletti megajánlás érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési
Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2019. évi 227. szám, 2019. 
november 26.) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek 
meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vállalt releváns szakmai 
tapasztalat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére 
egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz a tárgyi szempontra megajánlást (előírt szakembert),
vagy a releváns szakmai tapasztalat időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat erre a szempontra „0” pontszámot kap.

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:

Szöveges értékelés:

900.0Salgó és Forgó Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

munkanap) 1 4. A teljesítésben részt vevő szakember építményvillamossági felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (
0-36 hónap) 38
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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:

2020.05.27Lejárata:2020.05.23Kezdete:

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:

Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiírt hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, melynek következtében, ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen: - nem megfelelően nyilatkozott a cég tényleges tulajdonosainak adatai 
tekintetében - nem megfelelően nyilatkozott a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember(ek) tekintetében - a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember nem megfelelően nyilatkozott az értékelési szempont szerint releváns 
építményvillamossági szakmai tapasztalatát illetően - Ajánlattevő nem oldotta fel a felolvasólap és a benyújtott árazott 
költségvetés közötti ellentmondást

63071717132Rusz László Egyéni Vállalkozó, Magyarország 3182 Karancslapújtő, Nógrádi Út 29

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:

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

vagyonvédelem, elektromos tűzjelző rendszer telepítése

még nem ismert

2020.05.22

2020.05.22
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




