ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000812922018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

„TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” projekt keretében Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítésének kiviteli terv készítése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
73704322

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szekszárd

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

7100

Ország:

Magyarország

Béla király Tér 8

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

kozbeszerzes@szekszard.hu

Dési
Telefon:

Ildikó
+36 74504100

Fax:

+36 74510251

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szekszard.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szekszard.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
„TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt keretében Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítésének kiviteli terv készítése
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Kiviteli terv készítése a Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. szám alatti Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai
korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak tárgyban. A tervezési terület ismertetése: A Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule épülete a Szekszárd kertvárosi részén helyezkedik el a városközponttól dél-keleti irányban lévő lakókörnyezetben.
Tervezési feladat ismertetése: A 2017. évben megjelent a „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Önkormányzati épületetek energetikai
fejlesztése” pályázati kiírás, mely program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fejleszteni kívánja a bemutatott
Általános Iskolát. 2017. augusztusában elkészítésre került a Vendito Kft. által az épületegyüttesre vonatkozó projekt terv, melyet
Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsát. Tervező feladata az elkészített projekt terv alapján a kiviteli terv elkészítése.
A fentiek alapján a tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania: - Komplett kiviteli terv készítése a teljes tervezési szakaszra a
projekt terv alapján - Árazott és árazatlan költségvetés készítése excell és pdf formátumban - A tervezés során a tervezőnek folyamatos
egyeztetési kötelezettsége van a megrendelő felé. - A kiviteli terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni. - A
Tervező az Ajánlatkérőnek a tárgybéli kiviteli tervdokumentációt jóváhagyásra az alábbi formában szolgáltatja: o 1 példány teljes
tervdokumentáció papír formátumban, o 1 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD-n.
- A Tervező a hiánypótlást követően Ajánlatkérőnek a tárgybéli kiviteli tervdokumentációt az alábbi formában szolgáltatja: o 5 példány
teljes tervdokumentáció papír formátumban, o 2 példányban a teljes tervdokumentáció pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy
DVD-n. A tervdokumentációk az EU-s pályázat részét képezik, annak mellékletei. A tervdokumentációt a „TOP-6.5.1-16-SE1-201700001 Önkormányzati épületetek energetikai fejlesztése” pályázati kiírásban szereplő tartalmi követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni. A tervezéshez rendelkezésre áll a mellékelt felmérési tervdokumentáció, mely a tervezéshez szabadon felhasználható.
További feladatok: - Nyertes Ajánlattevő köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.11.26
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Nem

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, nettó 12.810.630,- Ft-ot, mely összeg a bontási
jegyzőkönyvben is rögzítésre került. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a különbözeti fedezet összege sem pályázaton belül, sem saját
forrásból nem áll rendelkezésre. Fentiekre figyelemmel a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelen.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.01.04

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.01.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.01.04 10:17:50

Turiakos

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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