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: Mány Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 67.
Város: Mány

Postai irányítószám: 2065

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: óvoda felújítás
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az óvoda vezetőjével tartott egyeztetés alapján az alábbi szempontok szerint került az óvoda
bővítésre egy
új csoportszobával megtervezésre:
- egy új csoportszoba létesítése és a csoportszobához tartozó gyermek öltöző és vizesblokk
kialakítása a
bővítési munka célja, hogy az új csoportszobában legalább 25 gyermek elhelyezése biztosított legyen
- új csoportszoba kialakításával együtt a konyha optimálisabb kialakításával kisebb helyen kerüljön
elhelyezésre
- az óvodai dolgozók részére kerüljön kialakításra egy megfelelő öltöző
- az épület részleges akadálymentesítését meg kell oldani, melynek célja az épületbe való bejutás,
ezért
kerüljön kialakításra egy akadálymentes parkoló és a földszinten egy akadálymentes vizesblokk (az
emeleti rész ebben a bővítési munkában nem kerül akadálymentesítésre)
A területi adatok:
Övezeti besorolás: Vt1, településközpont vegyes terület
A legnagyobb beépítés mértéke: 1.500 m2 feletti teleknagyság esetén 760 m2 + az
1.500 m2 feletti telekrész után 15 %
Beépítési mód: K, kialakult állapot
A legkisebb zöldfelület mértéke: 30 %
A legnagyobb megengedett építménymagasság: 7,5 m
Alapadatok:
A telek területe: 2.429 m2
A telek beépíthetősége. 760 + (2.429-1.500) x 0,15 =
760+139,35 = 899,35 m2 / 37,02 %
Jelenlegi adatok:
Jelenlegi beépítés mértéke: 673,12 m2 / 27,71 %
Jelenlegi zöldfelület mértéke: 1.496 m2 / 61,59 %
Jelenlegi építménymagasság: 4,78 m
Tervezett adatok:
Tervezett bővítés földszinti alapterülete: 721,37 m2 < 899,35 m2
673,12 m2 + 49,18 m2 (bővítés)
Tervezett bővítés utáni beépítés %-ban: 29,70 %

Tervezett beépítés mértéke: 733,60 m2 < 899,35 m2
Tervezett zöldfelület mértéke: 1.430 m2 / 59,05 %
Tervezett építménymagasság: 4,78 m
Tervezett állapot:
A tervezett új csoportszoba a földszinten kerül kialakításra, és új főző konyha területének
optimálisabb
kihasználtságú elrendezésével.
Az épület részlegesen akadálymentesítésre kerül: akadálymentes parkoló, akadálymentes vizesblokk,
mobil
indukciós berendezés, braille írással ellátott feliratok elhelyezése,új földszinti ajtók megfelelő nettó
belméretű
kialakítása.
A játszóudvar önálló megközelítésének érdekében egy kültéri lépcső kerül kialakításra a földszinti
udvar kert
felöli „támfala” mellett.
A szükséges parkolóhelyek biztosításának érdekében a Dózsa György út felöli telek bejárattal egy 2
gépkocsi állásos parkoló kerül kialakításra.
Részletek a tervekben találhatók. A műszaki dokumentációban található
További részletek a műszaki leírásban, a kiadott tervekben, kiadott költségvetésekben.
Amennyiben a terveken, a műszaki leírásban, a költségvetésben konkrét típus került megnevezésre,
úgy az az elvárt műszaki és minőségi szintet hivatott jelölni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 115. §
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti
IV.1.3) 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 (2017/03/09)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Megbízási szerződés
Az eljárás eredményes volt igen x nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) b) A megjelölt rendelkezésre álló anyagi fedezet
bruttó 70.000.000 Ft, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás nettó 68.489.310 Ft volt.
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem X
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.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 és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
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.)

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: 2

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2V.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: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:Érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: Lejárata:
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.05.24.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.05.24.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2VI.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
________________________________________________________________________________
_________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

