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ÖSSZEGEZÉS

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kecskeméti Főiskola 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Kar könyvtár átalakítási belső felújítási munkái 309 m2
hasznos alapterületen.
3. A választott eljárás fajtája: új egyszerűt közbeszerzési eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: d)* Az ellenszolgáltatás összege: 22.878.337,- Ft Áfa-val
5. A benyújtott ajánlatok száma: 4 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
A ajánlati ár = Alap ajánlati ár + tartalékkeret + Opció-2 tétel.
1. GEN-ÉP Zrt. 6000 Kecskemét, Halasi út 19/a.
1. Ajánlati ár (ÁFA-val): 24.197.880,- Ft
2. Késedelmi kötbér mértéke: 500.000,- Ft/nap
3. Jóteljesítési biztosíték mértéke: 5%
2. Free-Line Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 2.
1. Ajánlati ár (ÁFA-val): 22.878.337,- Ft
2. Késedelmi kötbér mértéke: 500.000,- Ft/nap
3. Jóteljesítési biztosíték mértéke: 5%
4. Piramis Zrt. 6000 Kecskemét, Bathyány u. 11.
1. Ajánlati ár (ÁFA-val): 28.183.030,- Ft
2. Késedelmi kötbér mértéke: 500.000,- Ft/nap
3. Jóteljesítési biztosíték mértéke: 5%
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b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:Az ajánlattevő
neve: Gen-Ép

Az ajánlattevő
neve: Free-Line

Zrt.
6000 Kecskemét,
Halasi út 19/a.
Az elbírálás

Az ajánlattevő
neve: Piramis Zrt.

Kft. 6000
6000 Kecskemét,
Kecskemét, Halasi Batthyány u. 11
út 2.

A részszempontok súlyszámai

részszempontjai
Értékelési
pontszám

Ért. Pontsz.
és súlyszám Értékelési
szorzata
pontszám

É. pontszám és Értékelési
súlyszám pontszám
szorzata

É.pontszám és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár
(bruttó)

8

9,51

76,07

10

80

8,31

66,45

Késedelmi
kötbér mértéke
(Ft/nap)

1

10

10

10

10

10

10

Jóteljesítési
biztosíték
mértéke (%)

1

10

10

10

10

10

10

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként

96,07

100,00

86,45

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Metszéspont Bt 6000 Kecskemét, István Kir. krt. 24. aki nem tett eleget a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak, ezért ajánlata a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen, mivel
nem felel meg a felhívásban és a dokumentációban valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
A Free-Line Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 2. ajánlata került elfogadásra, aki az
összességében legkedvezőbb ajánlatot tette. Ellenszolgáltatás összege: bruttó
22.878.337,- Ft.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? igen
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: épületgépészet, villanyszerelés.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -
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12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja:
2009. 08. 31.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:
2009. 09. 06.
14.* Egyéb információk: -.
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és
közzétételének/megküldésének napja: 2009. 07. 31. KÉ-15099/2009. sz.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2009. 08. 31. 15.00 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. 08. 31.
19.* Az összegezés javításának indoka: -

