
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Tevel Község Önkormányzata 

Postai cím: Fő utca 288. 

Város: Tevel Postai irányítószám: 7181 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde konyha felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde konyha felújítása 

 

Teveli konyha építőmesteri munkálatainak műszaki leírása: 

A beruházás során a belső nyílászárók, csempe, falburkolatok bontásra kerülnek.  

Padlófűtés lesz kialakítva, felette 6cm vtg aljzatbeton, amire csúszásmentes gras és kerámia padlólap burkolat kerül. 

A szint emelkedés miatt (az új műanyag belső ajtók felett) új áthidalókat kell beépíteni. 

Az oldalfalakon a régi csempe helyet új vakolat és új csempe burkolat készül. 

A gépész és villamos szerelés miatt vakolatjavítások készülnek. 

A pincében a régi vakolat leverése után szárító vakolat készül. 

Festési munkák: a régi festék lekaparásra kerül, majd glettelés és műanyag festés készül a falakon, mennyezeten. 

A megmaradó szakipari falak és a pinceajtó mázolva lesz. 

Az étkezőben a régi lambéria falburkolat elbontásra kerül és új lambéria burkolat készül, lakkozott felülettel. 

Padláson hőszigetelés készül 2x10cm vastagságban, nem járható kivitelben. 

 

Külsőmunkák:  

Mozgás korlátozott rámpa: Az épület mellett beton szerkezetű rámpa készül, terasz lap burkolattal, fém korláttal.     

 

A munka további részleteit az ajánlati dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (2) bekezdés szerinti közbeszerzési 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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 2017. március 29. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [ 1 ] Elnevezés: Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde 
konyha felújítása 
Az eljárás eredményes volt � igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Az Ajánlattevő neve: Comfotherm Kft 

Az Ajánlattevő székhelye: 7150 Bonyhád, Dr. Kolta László u. Hrsz 1356/7 

Az Ajánlattevő adószáma: 11288015-2-17 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 30.225.848,-Ft 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 



kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

legalacsonyabb ár  

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

Az Ajánlattevő neve: Comfotherm Kft 

Az Ajánlattevő székhelye: 7150 Bonyhád, Dr. Kolta László u. Hrsz 1356/7 

Az Ajánlattevő adószáma: 11288015-2-17 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 30.225.848,-Ft 

Indoklás: Ajánlattevő megfelel az alkalmassági kritériumokat, és az érvényes ajánlatok közül Ajánlattevő adta a legkedvezőbbet. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 � igen � nem 

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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



 

Az Ajánlattevő neve: SZÁSZÉPTERV Mérnökiroda Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7182 Závod, Székely u. 142. 

Ajánlattevő adószáma: 14762998-2-17 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 34.529.155,-Ft 

Indoklás: A SZÁSZÉPTERV Mérnökiroda Kft. Ajánlattevő nem csatolta a hiánypótlásban megjelölt dokumentumokat, ezért nem 
állapítható meg, hogy megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt feltételeknek és alkalmassági kritériumoknak. 

 

Az Ajánlattevő neve: PASZ-KER KFT. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7150 Bonyhád, Mikes u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11283137-2-17 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 35.231.077,-Ft 

Indoklás: A PASZ-KER Kft. Ajánlattevő nem csatolta a hiánypótlásban megjelölt dokumentumokat, ezért nem állapítható meg, hogy 
megfelel-e az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt feltételeknek és alkalmassági kritériumoknak. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017. április 26. / Lejárata: 2017. május 07. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. április 26. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. április 26. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

 


