
BÁLÁ SSAG Y ARMAT Y/ROS ÖN KO RMÁNYZATA
POLGÁRMESIERÉNEK

25/2021.(l1.22,) h a t á r o z a t a
a,,Munkásszálló kialakítása Balassagyarmaton" tárgyú közbeszenési eljárás eredményének

megállapításáról

A katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011 . évi
CXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(1,29.) Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakra tekintettel
az alábbi döntést hozom:

Balassagyarmat Város Polgármestere a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a ,,Munkásszálló
kialakítása Balassagyarmaton" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéröl szóló összegezést.

A Polgármesfer a szükséges többletforrást az önkormányzat saját forrásából, a tartalék terhére
biztosítja.

1,)

2.)

Határidő:
Felelós:

2021. február 22.
Csach Gábor polgármester
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Nemzeti, Kbt. I1,2. § (1) bekezdés b) pont Nyítt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR00 1 300732020
EsO - Bírálati szakasz

i:.iii:l:i,..:i:::1_1*,:si>ii Munkásszálló kialakítása Balassagyarmaton
l.,i::\ l'i.l \l i:i i

,\lii,lr}iil.itr!r'i\ Balassagyarmat Város Önkormányzata

Összeg ezés az üánlatok elbírátásárót

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (ietölje meg az etjárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzatu Nemzeti azonosítószám EKRSZ_8680202

postai cím: Rákóczi fejedelem Út t2.

Város: Ba]assagYarmat NUTS_kód: HU313 postai irányítószám: 2660 ország: Magyarország

Kapcso]attafió személy: Csach Gábor LÓránt

E_mail: pmester@balassagyarmat,hu Telefon: +36 35505925 Fax: +36 35300782

Internetcím(ek)

Az ajánlatkéró általános címe: (URL) https;//balassagyarmat,hu/

A felhasználói oldal cime: (URL)

LeIronyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Balassag-yarmati Városfejlesztő Korlátolt Nemzeti azonosítószám EKRSZ_6530147
Felelősségű Társaság 2

postai cim: Rákóczi U. 12.

Város: Ba}assagYarmat NUTS_kód: HU313 postai irányítószám: 2660 ország: Magyarország

Kapcsolattartó személv; oravecz István

E_mail: varosfejle9zto@balassagyarTu!.h, Tulefon, Fax:
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Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasznáIói oldal círne: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Munkásszál]ó kialakrtása Balassagyarmaton

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2,1) A közlreszerzés mennyisége

A műszaki leírásokban részletesen meghatározott építési munkák (épületek hlső és belső felújítása, átalakítása, korszerűsítése)
kivitelezése. Epítészeti, gépészetl és villamosságl murrkák I354,64 m2 hasznos alapterü]etelr (253/Igs7. (xII. 20.) Korm. rend. 1.
számú melléklet 46. pont). FŐbb építészeti munkanemek: Felvonulás és me]léklétesítmények; Bontási munkák; Zsaluzás és
állványozás; Ácsmunka; Tetőfedés; Fa]azás, betonozás és egyéb kőműves munkák; Vakolás és rabicolás; Szárazépítés; Felületképzés;
Bádogozás; EpÜletlakatos munkák; Asztalosszerkezetek; Szigetelés/Homiokzati hőszigetelő rendszer kiépítése homlokzati túzterjedés
el]eni védelemmel; Burko]ás; TŰzvédelem/TŰzgát\ó elválasztások; Térburkolás; Főbb épületgépészeti munkanemek: Külső bontási
munkák; VÍzellátás-csatornázás; Gázellátás; Fútés-hűtés szerelés; Szellőzés szerelés; Főbb épületvillamossági munkanemek: Irtás, fötd
és szik]amunka; Bontási munkák; Fa]azás és egyéb kőműves munkák; Tartószerkezetek, vezetékek, kábelek, szerelvények, e]osztók,
világítás szereIése; Erintésvéde]em, Villámvédelem; Automatikus tűzjelző rendszer ]étesítése; Gravitációs hő- és füstelvezető rendszer
létesítése.
A további információkat, a rész]etes múszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési dokumentumok
rész]etezik.
AkÖzbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, va]amint aközbeszetz,ési műszaki leírás
meghatározásának módjárÓ1 szóló 32Il2O1,5. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintette] ajánlatkérő felhívja a figryelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
kÖzérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetú, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjeliegének egyértelmú meghatározása
érdekében tÖrtént, és megnevezés mellett a ,,vagy azzal egyenértékú" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy
egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékiiséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1_) Meghatározás

IV.1.1) A I(bt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nenrzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyet induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vaíryversenypárbeszéd 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 kőzzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 247

IV.2.2) Hirdetmény kÖzzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldósénelg illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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IV.2.3) Lz e|őzetes piaci konzultációk eredményének lsmertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

közbeszerzési dokumentumok e]ektronikustó1 eItérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakaszi Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Y.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

A,jánlattevők neve, címe és adószáma, alkalrnasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

AdószámaAjánIattevő neve, székhelve

Kristály-Vár Epítési Kereskede]mi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország L3774642247
1 1 39 Budapest, Béke Tér 7. fsz,2.

nyilatkozatának a tarta]mát, ezáItal megfele1 az eljárást megindító felhívásban elóírt alkatmassági minimumkövetelményeknek,
- az ajánlattevó a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági előírásnak megfelel, szerepel az építőipari
tevékenységel v égzők névje gyzékében,
-akizáróokokelŐÍrásatekintetébenazajánlatkérő-aKbt, 114.§(l)bekezdésébenrögzítettelőírásokfigyelembevételével -a
Kbt. 62. § (1) bekezdés s)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok érvényesítését írta e]ő. A benyújtott nyilatkozatok és az
ajánlatkérő á}tal elvégzett ellenőrzés alapján az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatáIya alá,
- az ajánlattevő ajánlata mindenben megí'elelt az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a
vonatkozó j ogszabályokban előírt feltéte]eknek.

Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1,. Ml2l1,. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építési szakterületen megszerzett többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap) 36
2. Ml212. alkalmasság tekintetében megajániott szakember ópítménygépészeti szakterületen megszerzett többlet szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 36
3. M12l3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építményvillamossági szakterüIeten megszerzett többiet szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 36
4. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótállás időtartama (12_36 hónap) 36
5. Nettó ajánlati ár (Forint) 343 125 311

Bátonylrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft, Magyarország 3070 Bátonyterenye, Kossuth 14950355212
úts
- az ajánlattevő a benyújtott igazolásokkal, dokumentumokkal alátámasztotta a Kbt, 114. § (2) bekezdése szerinti
nYilatkozatának a tarta]mát, ezálta} megfeleI az eIjárást megindító felhívásban eIőírt alkalmassági minimumkövetelményeknek,
- az ajánlattevó a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági előírásnak megfele1, szerepe} az építőipari
tevékenységet v égzők né{egyzékében,
- a kizáró okok elŐÍrása tekintetében az ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (1) bekezdésében rögzített előírások ftgye}enrbevételével - a
Kbt. 62, § (1) bekezdés s)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok érvényesítését írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és az
ajánlatkérő által e]végzett el]enőrzés alapján az ajánlattevő nem tartozik akizárő okok hatálya alá,
- az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító fellrívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a
vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek,

Ajánlat értékeIési szempont szerínti tartalmi e]emei:
L, M/2l1". alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építési szakterületen megszerzett több]et szakmai tapasztalata (0-36
hónap) 36
2. M1212. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építménygépészeti szakterületen megszerzett tóbbIet szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 37
3. Ml2l3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építményvillamossági szakterületen megszerzett többlet szakmai

. tapasztalata (0-36 hónap) 10
4. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótállás időtartama (12-36 hónap) 36
5. Nettó ajánlati ár (Forint) 393 699 214
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Y,2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve; A súlyszárrrrnal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KristáIy-Vár Epítési Kereskedelmi és Szolgáltató Kor]átolt Felelősségű Társaság 1000

Szöveges értékelés: 1,, Ml2lL. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építési szakterületen megszerzett többlet szakmai- tapasztalata (0-36 hónap) 36; A részszempont súlyszáma: 10; Ertékelési pontszám: 10,o0
2. Ml2l2. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építménygépészeti szakterúleten megszerzett
tÖbblet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 36; A részszempont súlyszáma: 5; Ertékelési pontszám: 10,00
3. Ml2l3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építményvillanrossági szakterületen megszerzett
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 36; A részszempont súlyszáma: 5; Ertékelési pontszám: 10,00
4. A kivite]ezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétői számítottlótállás időtartama (12_36 hónap) 36; A
részszempont súlyszáma: 10; Ertékelési pontszám: 10,00
5. Nettó ajánlati ár (Forint) 343 125 31"l,; Arészszempont súlyszáma: 70; Ertékelési pontszám: 10,00
É rtéke tési pontszám é s sú|vszám szorzata ö_ss_zesen ; 1 0 0 0, 00

Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft 874.3

Szöveges értékelés: 1 , Ml2/1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építési szakterületen megszerzett többlet szakmai- tapasztalata (0-36 hónap) 36; A részszempont súlyszárna: 10; Ertékelési pontszám: 10,00
2, M1212. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építménygépószeti szakterüIeten megszerzett
többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 37; A részszempont súlyszáma: 5; Ertékelési pontszám: 10,00
3. M12l3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építményvillamossági szakterületen megszerzett
tÖbblet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10; A részszempont súlyszáma: 5; Ertékelési pontszám: 2,78
4. Akivitelezésre ajánlott, annaksikeres átadás-átvételétől számítottjótállás időtartama (12-36 hónap) 36; A
részszempont súlyszáma: 10; Ertékelési pontszám: 10,00
5. Nettó ajánlati ár (Forint) 393 699 214; Arészszempont súlyszáma: 70; Ertékelési pontszám: 8,72
Értéketési pontszám és súlyszám szorzata összesen: B74,3

Y.2.4) Az ajánlatok értékelóse során adható pontszám alsó és felső határal

0 10

Y.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értéketése során a ponthatárok közötti pontszámotl

Az 1-4. értékelési rsz. esetében az AK által meghatározott két szé]ső érték közé eső megajánlás a két szélső értéktől vató távolságok
arányának megfelelően kerül pontozásra. Az 5. értékelési rsz. esetében; fordított arányosítás.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Kristály-Vár Epítési Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségú Társaság, Magyarország 11,39 13774642241,
Budapest, Béke Tér 7, fsz.2,

1, M/2lI. alkalmasság tekintetében megaján}ott szakember építési szakterüIeten megszerzett többlet szakmai tapasztalata (0-36
hónap) 36; A részszempont súlyszáma: 10; ÉÉékelési pontszám: 10,00
2. Ml212. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építménygépészeti szakterületen megszerzett többlet szakmai
tapasztalata (0-36 lrónap) 36; A részszempont súlyszáma: 5; Ertékelési pontszám: 10,00
3. M/2/3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember építményvillamossági szakterületen megszerzett többIet szakmai
tapasztalata (0-36 hónap) 36; A részszempont súlyszáma: 5; Iirtéke]ési pontszám: 10,00
4. A kiviteiezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számítottjótállás időtartama (12-36 hónap) 36; A részszempont
súlyszáma: 10; Értékelési pontszám: 10,00
5. Nettó ajánlati ár (Forint) 343 125 31I; Arészszempont súlyszáma: 70; Ertékelési pontszám: 10,00
Az ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a törvényben meghatározott követelményeknek, az ajánlat
érvényes. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tette. Iilrtékelési pontszám és súiyszám szorzata összesen: 1000,00

Igen

Ajánlattevő ajánlatában akőzbeszerzésnek az(ok) a része(i), ame]y(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő aivállalkozót kíván
igénybe venni:

F)KR001300732020

V.2.9) Alvállatkozó(k) igénybe vétele:



FMV

V.2. 10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Balázs Márk 52977468-I-32; Kós Mihály -; Vendégh Attila 65440861-1-43

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szeruezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazoIása érdekében az
ajánlattevő ezen szeryezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Balázs Márk, 52977468-7-32, A,jánlatifelhívás III.1".3)ll4l2.12, pontja; Kós MiháIy, _, Ajánlatifelhívás III.1.3)M/2./1. pontja;
Vendégh Attila, 654408 61, -1 -43, { ánlati felhívás III. 1 . 3)M/2./3. pontja

V.2.B) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) AlváIlalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szetwezetek

' Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
q]ánlattevő eZen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V,2.I2tt Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.13) Az Összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kie gészítő informácíók
VI. 1_) Továbbí információk:

VI. 1. 1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2o2L.o2.23

Moratóriummai kapcsolatos további információk:

VI. 1. 2) Az ősszeg ezés elkészítésónek időpontja:

VI. 1.3) Az ősszegezés megküIdésónek időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI. 1.5) Az összegezés módosításának idópontJa!

VI.1.6) A módosított összegezés megkütdésének idópontja:

VI.1.7) Az összegezés jaűtásának indoka:

Lejárata: 2o2I.o3.o4

2021,02,22

2021,.02.22

VI.1.8) Az összegezés jaűtásának időpontja:

VI.1.9) A jaűtott összegezés megküldésének időpontja:

VI. 1.10) További információk:
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Nincsenek megjeleníthető elemek!

összncnzÉsEKHEz KApcsoLóDó ELJÁRÁsI csELEKMENvEK

Eljárási cselekmény típusa S Indítás dátuma *

Összesen, 0 sor (1 / 1)

Indító felhasználó s
--*,..*---,1
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