]4' melléklet a 44/20]5. (XI. 2.) MvM rendelethez
-rf

KOZBESZEP..ZE

S

I

ADATBAZ

I

S

Osszegezés az ajánlatok elbírálásáróI
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek , 6"lay"
Hivatalos név: Jászberényi
Postai cím: Központi
város:

meg az eljárásértfelelős összes ajónlatkérőt)

KossuÚh Mezőgazdasági" Elelmiszeripari és Kereskede|miZrt.

major 032612.tvsz.

Jászberény

Postai irányítószám: 5

1

00

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
ÍI.1.r)

A közbeszerzés tárgya: Energiahatékonyság javítása érdekében Hiz|alda épületek és Kocaszáll

fe1újítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén'

tI.2) A kozbeszerzés mennyisége

A

közbeszerzés mennyisége: Energiahatékonyság javítása érdekében Hiz\alda épületek
llás felújítása a Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstartó telepén.

Megrendelő a fulajdonában lévő vcllt sertéstelepen 3 db állattartó épületben hizlaldlákat
llást működtet. Pályázati fonás segítségévelaz épületek héjazata, csapadékcsatornái,
Iokzata valamint az elszivó ventillátorok kerülnek felúiításra.cserére.
épületek - Hiz1'a|da I., [I. Kocaszállás . azbeszt hullámpala fedésűek' felületiik elöregedett.
beézik, így káÍt okoznak az alattuk lévő szerkezeteknek és sertés állománynak.
blújítás során a meglévő hullámpala fedést leszedik és helyette mindhárom ópületre egységesen
ilágosszürke színű 60 mm vtg. hőszigetelt teto szendvicspanelt tesmek valamint a
lódó kiegészítő bádogos szerkezeteket készítikel az épületekre. (Azaz a kocaszá|Iás
izlaldak meglévő tetőszerkezetére külso térlefedéskészül hoszigetelt tető szendvicspanellel.)
ületek ereszcsatornái hiányoznak, ezeket pótolni kel1. Az épületek homiokzatának egy részét
vtg. XPS és EPS szigeteIéssei" színvakolattal lát1ák ei. A homlokzati szigetelés csak a
esetében lesz.

1.

felújítas során nem kerül sor külso karám kialakításra' tetőszerkezet bővítésére.Az
5pitett alapterülete, nettó alapterülete nem változik, a munkiík tartószerkezetet nem érintenek
ítménymagasságuk váltazatlan marad. A tervezett munkák a 312|2OI2.(XI.8.) Kormányrend
melléklet alapján ,,építésiengedély nélkül végezhető építésitevékenységek''közé tartoznak.
fe1úiít

lyiség rreve
izlalda I.
ylseg neve

izlaldall.

Terület
1089,98 m2

Terület
1089.98 m2

rilet, helyiség neve
locaszá1lás
helyiség
edett elotér

Terulet
1068,56 m2
14,49 m2

5,A6mZ
Osszesen: 1088,1 1m2

IV. szakasz: Eljárás
ry.l) Meghatározás
.t.l) A Kbt.

me|y része, i||etve fejezete szerinti eljárás került

Iv.1.2) Az e|járás fajtája: a

közbeszerzési eljárás

Kbt.

1

15. $ szerinti

nllt

a|kalmaásra: Kbt. Harmadik rész, XVII. feiezet

(ajánlattételi felhívás megkrildésévelinduló)

V.l.3) Tárgya|ásos e|járás vagy v€rsenypárbeszéd esetén az e|járás a|kailmazását megalapozó körülmények ismertetése: V.1.4) Hirdetmény nélkü|i tárgyalásos e|járás esetén tz e|járás alkalmazását megalapozó körü|mények ismertctése:

IV.2) AdminisztratÍv információk
Y

.2.|) Az adott e|járásra vonatkozó kózr'ététe| 2
hirdetrnény száma a Hivatalos Lapban: ' [ ]t ]t ]t ]iS t ]t ]t

]_ t

]I ]i ]t ]t ]t

hirdetnrény száma a Közbeszerzési Értcsrtoben: . t ]t ]t ]i ]t ]/t ]t ]I )f

]i

]

l $É.szán/évszám)

V.2.2) }lirdetmény ktizzététe|e nélkÍi|induló e|járás esetén az eljárást megin<Iító fe|hívás megkü|désének, il|ető|eg a
Hatóság tájékoztatásának napja: , 120 1 7/1 2/06l
IY.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményénck ismertetése érdekébentett intézkedések isrnertetése: V.2.4) Elektronikustói

eltérő komrnunikációs

2

eszkiiztik alkalrrrazásának indoka:2

zési dokumentumok elektrtlníkustól e1térő módon történo rendcikczósre boosátásának indoka: -

V. szakasz: AZ eljárás eredményel

A

szerződés száma: [l] Rész száma: ' 1 1 Elneuezés: Energiahatékonyság javitása ér<iekében
Hizlalda ipületek ós Kocaszállás fe1újítása aJászberényi l(ossuth Zt1. sertéstartó telepén.
Az eljárás eredrnényes volt

X

igen Ii nerrr

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
.1.1)

A befejezet|en eljárás oka

A közbcszerzési
Az
l

]

eijríLrást crcdrnénytcIcnnek

minisítették.

crcd rnérr54elenség indoka:

A szerzodés mcgkötesét nlcgtagadták

.l.2) A befejezet|en e|járást követóen indul-e új etiárás l I igen
.

2

l .3)

|']

ncm

Az érvényesajánlatot tevők l

ianlattcvók nevc és cimc aikalnrasságuk indokoli,rsa ris aiánlatuknak az értékelésiSzempont szerinti tartalmi eleme{i): .
,|.4,s

Az érvónytelen ajánlatot tevők

l

érvénytelen ajánlatot tevők neve' címe Ós az ér.lénytelenségincloka

.l.5) Az összeférhetet|enségi he|yzet elhárítása érdekében az ajántaftevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -

2

v.2 Az eljárás eredménye l
Iv'2.1) AjánIatokra vonatkozó információk
l

|A

beérkezett ajiánlatok szárna: [2

lv '?.2)

db

]

Az érvényesaján|atot tevők
nevc" oitnc és adószáma, alkalrrrasságuk indokolása és 4jánlatuknak az értékelésiszempont szerinti tartalmi eleme(i):

|Aiánlattevtik
|1. Ajánlattevő

neve: Farmer Centrál Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3294Tarnaörs, Erzsébet út 8.
Aj ánlattevó adószáma: | 46887 2C -2-10
Ajánlati ár: nettó 99.893.O24,- Ft + Afa, azazbruttó 126.864.140.- Ft
Vállalt jótállási idő: 36 hónap
Mtíszaki Segítségn\/újtás - rendelkezésre állási idő: 48 óra

Aj ánlattevő az előírt" műszaki - szakmai alkalmas

s

2. AjánlatIevő ner'e: Barakk Kt1.
danlattevő székIreiye: 5 i 0u Jászberény, Nagyk

átai ut

ági kö vetelményeknek ine gfelelt'

l]

.

Aj ánlattevo adószáma: 1 1 5 0-5 808-2. l ó
Ajánlati ár: netto i03.31 I'9]|,- Ft + Áfa' azazbÍUttő 131.206.204'-Ft
Vállalt jótállási icio: 36 irórlap
Műszaki segítségnffitás - rendelkezésre á1lási idő: 48 óra

aje4g!qyg!-{i{rylq'_4a gi@1u'

31\4!*4q!qgi köv etelményeknek megfelett.

)

\'.2.3) Á.z' lr.iánIatolr úÍr::<elése

G'z alábbi táblriz,;tban (|Lijd Ineg. Á ttl'h!árainak az ajál,t|attetlő neve alatli osztotÍ oszlop ba| olda!ártl az acloll ajánlalnak uz aelott
"észszenport! szerinti ítt,1cltni elente ite adatt értókelési pontszúnot, jobb okLa|ára peciig az értéketésipontszámnak a súlyszammal
kí a lakíto t t .szt> t.zatát ke l l be ír ní. )

i
Azéir.éj<clés

reszszempcnr.li.i
il')

(adott esetbcn alszetitptln|ai

l Az

]I

(Ft)

Ajánlaii ár

]'

Vállalt jótáliásl

idÓ

hónapokban, ninimuirr

:"T)

36

sÚlyszánrai
ü\etben u,
l (adoL'.
-;.-..-."

als/clllp(tltuk

l

z.:t

i
,

20

.Műszakisegítségnyújtás-.]

vá]lalt

endelkezésre á|lási i<]ő a
jlál|ási ido alatt, a hiba
'ejeientésétől szárnítva (órában;

raxinunr 48

óra)

Kft.

Az ajánlattevő
Barakk Kft.

Az ajállattevő

neve:

neve:

' Ate:;zszcrlpontok

suryszarnal

1.

a.,1ánlattevő neve:

Farmer Centrál

| Értetel.si | Értékcttsi
Pont.'á']] | pontszánr
II
súIyszárn

I
lsJ 1
ri

pontszánr

súlysám
szorzata

:__-.____
]

i

,
i
]

Eftékelási
pontSZáÍ1
es

I sr,inur"
J

l0

740

9,67

676,9

to I

zoo

l0

200

roo

l0

r00

___L_
10

Ertókelési

I

10 |
I

I

l
;

Értékelási
pontszám

Érrókelesi
pon|szám és

súlyszárn
szorzata

A súlyszámmal szolzotl

1000

976,9

énókelósi pontgzárnok
összegei
a1ánla1tevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszáln szöveges ér1ékelése:

V.2.4)
I

Az aján|atok értéke|ésesorán adható pontszám alsó

és felső

halára:

Az aján|atok értókelésc során mótlszernek (módszereknek) az

részszemponionként1.10 pont:

az aján|atkérő megadta az
ponthatárok
a
közötti
pontszámot: aZ e$}eS
|aián|atok
belül
az
pontszám
értékelési
arányosítással
kerül kiszámítasra. Ennek során aZ
fészszempontokon
ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei aZ adott részszemponton belül megajánlott
Fg{":
|legjobb tartalmi elemhez kerülnek arányosításra oly módon' hogy a 1egobb tartalmi elem a
l 0 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez viszonftott lineáris arányban csökken. Az így
fnaximáiis
pontszámok a rnegfolelő súlyszámmatr felszorzásra, majd valamerrnyi részszempo-nt
fl<iszámított
összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontsziimot eteio a3anlat az összességlben
|szerint
|legeiőnyösebb, azaz a riyertes. (lla a pontszámitás során tört pontértékek keletkeznek" akkor azoka|
,
|ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.)
|v.2.5)

|V.2.6)

ismertetése, amel|ye|

részszempontok szerinti tarta|mi elemeinek értéke|esesorán

A nyertes ajánlattevő

rleve' cime' adószáma, az e||enszo|gá|tatás összege és ajánlata kivá|asztiisának

|Ajánlattevő neve: Farmer Centrál

indokai:

Kft.

Ajánlattevo székhelye: 3294Tarnaörs, Erzsébet út 8'
Aj ánlattevő adószáma: 1 46887 2a-2-l0
Ajánlati ár: nettó 99.893.024'. Ft-l. Afa, azazbruttó 126.864.140._Ft
Vállalt jótállási idó: 36 hónap
Műszaki segítségnyúitás- rende]kezésre állási idő: 48 óra

AzalánIat kiválasztásáriakindoka:agazdaságilag
megjeienítő ajánlat.

legelőnyösebb, legjobb ár értékarányt

v.2.7) A nyertes aiánlatot követő tcgketil,ezlőbb aján|atot tevő neve, címe, adószáma, az el|enszolgáltatás összege és aján|ata
2
kivá|aszÍásának in dokai

=

V.2.8) Alválla|kozó(k) igénybe vételc 2

i

igen

X

ncIrr

A nyertes a.1ánlattcvő ajánlatában a közbeszerzésnck az(ok) a része(i)' amely(ek)nek tetjesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván
igónybe

v.lnni:-

A nycrtcs ajállatot kör,ctij legkedl,ezőbb aja-nlatot
|evő ajánlatában a közbeszcrzésnek az(ok) a része(i), anrely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevó alválialkozót kívan igénybe venni. .'
.2.9) Alvá||alkozó(k) megnevezése, adószáma: .2
V.2.10)

Az alkalmasság igazo|ásában részt vevii szeryezetek

2

{z er(iforrást

r-ryú.jtó szcrvczet(ek), adószáma és az alkalmassági követelrnény(ek) trregjeltjlése, arnely(ck) igazoIásaértlekében az
r1ánlattevő t:7en Szcr\'czct(ek)rc (is) tátnaszkodík a n).crtes ajánlattevő ajánlatában:-

A.z cróÍbrrá::i n1,újtó szcr.rezet(clr), ad{rszánra és az alkalrrrassági

kövctelmény(ek) meg|elölése' ameIy(ek) igazo|ása érdekébenaz
tjánlattevó ezen szervezr;1(ek;rc (is) tánraszkoríik a nyeÍ1es a.ianlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő aiánlatában: -

V.?.l

,l)

Az

órvén'7te lerr e;álrlatot tel.ők

Az érr'énYtcicn ajárrla::tlt ler'(ik rtci't:.
,2.12)

,:

.':íme"

adószánia ós az órvónvtelensés indoka

Az összeférhetet|enségi helyzet e|hárífása értlekébenaz ajánlattevő(k) álta| tett intézkedések ismertetése: .

2

Y[. szakasz : Kiegé szítő információk
VI.l) További információk: ,
vL 1.1)

A szerzödéskötési moratóriu m időtartama

(ezdete:

l

I

l

12 0

:]11"

] 8/0

1

/ 2 6l / LejÍrata:

12 0 }

8/0

-:11Tzítésénekidőpontj

/ 3 01

1

a:

12 0

] 8 /0

Vt.1'3) Az iisszegezés megkü|désének időpontja: 12a
VI.1''4)

Az összegezós módosításának indoka:

A módosított

/2 4

B/0 ] /25

)

2

2

1éééé/hh/nn;

1éééé/llh/nn1

VI.1'9) A javított összegezés megkÜ|désénekidőpontja

vl.l.10) További információk:

l

(éééé/hh/nn)

összegezés megküldésének időpontja:

VI.l.8) Az összegezés javításának időpontja:

l

2

VI.l.5) Az összegezés módosításának időporrtja:
yI.1.6)

1

1

..1

1éééé/hh/nn1

'2

szükség szerinti számban ismételje neg
adoÍI esetben

Monostori István v ezéigazgato
ElIenjegyeáe:
2018
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