ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000139162018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

A TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 – „Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen” program keretében Gyermeklánc Óvoda és
bölcsőde felújítása, bővítése és korszerűsítése

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:

HU233

desi.ildiko@szekszard.hu

Dési
Telefon:

Ildikó
+36 74504109

Fax:

+36 74510251

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

www.szekszard.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
A TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 – „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” program keretében Gyermeklánc Óvoda és
bölcsőde felújítása, bővítése és korszerűsítése
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Feladat a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám, 5791/2 helyrajzi szám alatt meglévő óvodaépület bővítése, átalakítása és felújítása során a
következő építési engedély köteles építési munkák kivitelezése: A meglévő épület keleti épületszárnyában kerül kialakításra a családi
bölcsőde három foglalkoztatóval, nevelői irodával, öltözőkkel, fürdetőkkel, melegítőkonyhával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.
A meglévő épület nyugati része nyugati irányban bővítésre kerül és az így kialakuló épületrészben található az óvoda felújított és
átalakított meglévő foglalkoztatója öltözővel és vizesblokkal, az újonnan kialakított orvosi szoba, az elkülönítő, a vezetői iroda, a
melegítőkonyha és a szükséges kiszolgáló helyiségek valamint a bővítményben az új foglalkoztató öltözővel, vizesblokkal, az új
tornaterem és óvónői szoba személyzeti öltözővel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A meglévő pincében kerülnek elhelyezésre a
gépészeti berendezések, a kiegészítő fűtést biztosító új földgázüzemű, zárt égésterű kazánnal. A kibővített épület összes hasznos
alapterülete 607,73 m2 + 91,11 m2 fedett terasz. Az épületegyüttes komplex akadálymentesítéssel készül. A nettó 246,88 m2
alapterületű épületbővítés monolit vasbeton sávalapokkal, vb. pillérekkel merevített Porotherm 44 külső és Porotherm 30 belső
teherhordó falakkal, Porotherm típusú áthidalókkal és válaszfalakkal, „E” gerendás vb. födémmel és hagyományos kétállószékes fa
fedélszékkel készül, melynek héjalása hódfarkú cserép. A nyers padlószerkezet 10 cm vasalt aljzat, egy réteg bitumenes lemez, 10 cm
lépésálló PS hab szigetelés, technológiai szigetelés és 6 cm aljzatbeton. A meglévő épületrész átalakítása során 10 cm lépésálló PS hab
hőszigetelést kapnak az új padlószerkezetek, 14 cm Austrotherm Grafit Reflex EPS hőszigetelést a külső falak és 25 cm kőzetgyapot
hőszigetelést a födémek. Az új válaszfalak Porotherm válaszfaltégla, illetve gipszkarton szerkezetűek. A földszinten mindenhol
függesztett gipszkarton álmennyezet készül Az épületbe új háromrétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag külső nyílászárók és acéltokos
Hörmann belső ajtók kerülnek beépítésre. A meglévő épületrészen a tető megerősítése és felújítása történik. Az udvarban 11
férőhelyes parkoló épül a hozzá vezető úttal, beton térkő burkolattal, melyből egy parkoló akadálymentesített. A telken belül 90 m3-es
oltóvíz tároló készül monolit vasbeton szerkezettel. A telket lehatároló és az udvart megosztó új kerítések épülnek. Az épület
alapfűtése és hűtése hőszivattyús rendszerrel készül, parapetes fan-coil beltéri egységekkel. A melegvíz ellátást villanyboylerek
biztosítják. Az épület tetejére 12,5 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítendő. Az épületben új elektromos hálózat kerül
kiépítésre és a világítás korszerű energiatakarékos lámpatestekkel készül. A tetőn új villámvédelmi rendszer kerül felszerelésre Az
épületben új tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszer, valamint új strukturált hálózat létesül. Az épülethez új külső elektromos-, víz-,
szennyvíz-, és csapadékvíz közművezetékek épülnek. Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés A
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött
tervdokumentáció, műszaki leírások, árazatlan költségvetések tartalmazzák.

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:

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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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 178.000.000,- 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:

Igen

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
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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:

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:

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