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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 13968979Fax:+36 208028778Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 82501586Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Kaposvári Sportközpont és SportiskolaAjánlatkérő 
neve:

Körcsarnok belsőépítészet, épületgépészet I/2 ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001272222020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola EKRSZ_7810034
7

Arany János Utca 97

Kaposvár HU232 7400

Mach Tamás

kozbref@kaposvar.hu +36 82501581

InTender Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_7678998
6

Perc Utca 8. I. emelet

Budapest HU110 1036

Szopka Dániel

kozbeszerzes@intender.hu
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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:

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

237A 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

Jelen eljásrás keretében a nyertes ajánlattevőnek feladata a 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. szám alatti körcsarnok épületének 
belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének I/2. ütemének megvalósítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Körcsarnok belsőépítészet, épületgépészet I/2 ütem

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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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:

Ajánlati ár (nettó Ft):        99 999 999 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerinti 
legkedvezőbb ajánlatot.

23566611214Benedek Generál Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 2.em.
/206

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)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza.  
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

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:

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerinti legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

1000.00Benedek Generál Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        99 999 999 
A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (hónap, min 0, max 36 hónap)        36 
A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (hónap, min 0, max 36 hónap)        36 
Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)        24 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvényes.

23566611214Benedek Generál Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár, Ond vezér Utca 1. 
2.em./206

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

felelős műszaki vezető

P-ARCH Stúdió Kft. (Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 13. földszint 3.), 23741540202; Nagy Attila Zoltán e.v. (Székhely: 7255 
Nagyberki, Kossuth Lajos Utca 43.), 68464862134
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Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján az alábbi ajánlattevők ajánlatát figyelmen kívül hagyta a bírálat során: 
- T-Zenit Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, József Attila utca 8.), a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján ajánlattevő 

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:

2021.03.01Lejárata:2021.02.19Kezdete:

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:

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta: 
-        Ajánlattevő 2. értékelési rész-szempont vonatkozásában a felolvasólapon megadott vállalását nem támasztotta alá. 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta az általa bevonandó szakember tekintetében szükséges önéletrajzot. 
-        Ajánlattevő 3. értékelési rész-szempont vonatkozásában a felolvasólapon megadott vállalását nem támasztotta alá. 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta az általa bevonandó szakember tekintetében szükséges önéletrajzot.

24192042214Kaposmegakész Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7400 Kaposvár, Buzsáki Utca 20

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:

M.2.1.: P-ARCH Stúdió Kft. (Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 13. földszint 3.), 23741540202; M.2.2.: Nagy Attila Zoltán e.v. 
(Székhely: 7255 Nagyberki, Kossuth Lajos Utca 43.), 68464862134

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

2021.02.16

2021.02.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

pontszáma: 848,80 
- Opti-Cost Kft közös ajánlattevők (székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.), Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján 
ajánlattevő pontszáma: 967,80
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