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Epületenergetika 2.
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döntés meghozatala

Ny/5.
Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség, Előkészítette:

szerinti szavazással Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Tárzvalás módja.’

Nyílt ülés

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 376/2018. (IX. 06.) számú határozatában
döntött a TOP-3.2. 1-l 6-BS 1-2017-00019 kódszámú, „Békés, épületenergetikai beruházások 2.
ütem” megnevezésű pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás
megi nd ítúsáról.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság az alkalmassági Feltételek igazolása előtti közbenső döntés
meghozatalára az alábbi javaslatot teijeszti a Tisztelt Bizottság elé:

2. SZÁMÚ BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Békés Város Önkormányzata, mint .\jánlatkérő által indított

„Épületenergetikai korszerűsítés —2. ütem” tárgyú,

Kbt. 1(3. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, a Kbr. 69. (4) bekezdése szerinti igazolások bekérése
kapcsan tartott Bíráhbiznttságt utesrol

Közbenső döntésről tartott ülés helye, ideje:

II elvi: Békési Polgármesteri I livatal

Ideje: 2( ) 19. június 26. 9.00 ura
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Birálóbizottsá tagjai:
Név Szikérte1em
Gál András (bírálóbizottsági elnök) — közbeszerzés tárgya szerinti

Kovacs Szilvia (bírálábizottsági ta — pénzügyi

Dr. Tanai Judit (birálóbizottsági tag) — — jogi

- - - - közbeszerzési (íelelős akkreditáltŰr. Falotat Peter (btralobuotisaui tat’ elnok) .. . --

zbeszer;es szaktanacsada)

LA közbeszerzési eljárás adatai

• •\z aiánlatkérő neve, címe:

l3úkús Város Onkormánvzata

5630 Békés, PetőIS u. 2.

2. Az aiánlatkérő képviseletében eljáró szem

Jusütia 1anácsadó Kft.
1138 Budapest, Manna sétány I. C 137B

3. A közbeszerzés tárgya, mennyisége;

A közbeszerzés tárgya: „Épületenergetikai korszerűsítés —2. ütem” — beruházás

1. rész esetében: S db épületen 3-3 kW, 2db épuleten 5-5 kW, összesen 25 k\V na1lelemes rendszer telepítése

2. — 10. rész esetében: Összesen: 18,63 m2 akadálvrnentesítés. 2497,6 m2 nldatFali hőszigetelés. 2908,2 m2
födém, terőszigetelés, 226 dh nvilászáró csere, 4 db 120 l-es. I db 200 l-es forróvízrároló. 8 db 24 k\\-os.
db 35 kW-os kazán beépitése, 56 Űb radiáror

1. rész: Napelemek telepítése
S dh épületen 3-3 kW, 2 db épületen 5-S k\\, összesen 25 k\V napelemes rendszer telepítése

2. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
258 tn2 oldaltali hőszigerelés. 359 m2 födém. tető szigetelés. 24db nyttaszáro csere. 120 l-es forróviztároló.
24 k\\’ kazán heépítése

3. rész: I-Iőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerüsítés
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4,5 m2 akadálymentesítés, 399 m2 olcbtía]i hőszigetelés. 496,2 m2 íödém, tetőszigeelés, 35 dl) nyílászáró
csere, 120 l—es forrovtztart)l6, 35 k\V kazán beépírése

4. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerüsités
642.6 m2 oldalfali hósiigetelés. 476,3 m2 füdém. reiűszigetelcs. 44 dl) iiyílás,áró csere. 200 t-us
forróviztároló. 24 k\\’ kazán beépítése. 32 dl) radiarc)r

5. rész: Hőszigctelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
5,5 m2 akadálymeniesítés, 272,9 m2 oldalfali hőszigerelés,323.6 m2 fődém, retőszigetelés, 26db iílászáró
csere, [20 l-es forróvi,táwló, 24 k\V kazán beépitése

6. rész: Höszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszcrűsítés
245 m2 okialfab hószigetelés, 307 m2 födém, tetőszigetelés, 21 db nvílászárb csere, 24 k\\ kazán beépitése

7. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés
418 rn2 akadálytnenresités. 159 m2 otdatfak hósvigeteks, [9.6 m2 födém. tetősiigetetés. tB (tt) nyUászáró
csere. 12(1 t-es forróvízt roló, 24 k\\’ kazán beépítése

8. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
4,45 m2 akadálymentesírés, 250 m2 oldalfali hőszigetelés, 266 rn2 fődéin, retőszigetelés, 19 db nyílászáró
csere, 24 k\X’ kazán beépítése, t t db cadiátor

9. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
130 m2 okialfali W9szigetelés. 350,3 m2 fődém. tető szigetelés. ló db nyílászáró csere. 24 kW kazán
beépttése

10. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerüsítés
14t,t m2 oldalfali hószigetelés. 210,2 m2 Íödém, tető szigerelés, 23 db nyílászáró csere, 24 kW kwzán
beépitése, 13 dh radiáor

A 321/2015. (X30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) -ló. (3) hekezdesében foglaltakm tekintettel
ajánlatkérő felhíx-ja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérther6
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljácásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra Vagy x-édjegyre való hivatkozást, a megtwvezés csak a tárgy
dkgclR I LrtLlmu mLghltlro; LrdLkLbLn tortc.nt L n1L_nL’ 1./L indktt 1 \ ig’ azzal tZ\ LnL1 tLku

minden esetben értendő. . \jánlatkéró felhívja a űgvetmet. hogy. egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A további részletes műszaki információkat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
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F( targv: —I 5t Ill 000—7 (Épitsi munkák)

4. Becsült érték. fedezet:

A közbeszerzés becsült értéke: összesen nettó 150 367 290,—Ft

10. rész becsült értéke: összesen: nettó 12451 882,- Ft

A rendelkezésre álló anyagt Fedezet Összege: összesen nettó 150 367 290,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 190 966
458,-Ft

5. I livatkozás az eljárást megindító felhivásra:

A 2(119. március 07. napján megküldésre került összefoglaló tájékoztatás Folytán a tárgyi eljárást megindító
ajánlattéreli Felhívás az FRIt rendszerben 2019. március 20. napján került inegküldésre a Gazdasági
Szereplők részére,

II. Emlékeztető:

A tárgt közbeszerzési eljárás során 20 [9. március 29. napján érkezett kiegészítő tájékoztatáskérés. melyre
.\jánlatkérő válaszát 2019. március 29. napján küldte meg az ItKR felületen minden érdeklődését henvujro
gazdasági szereplő részére.

1árgvi közbeszerzési eljárásban az LKIt rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db gazdasági
szereplő jelezte érdeklődését, melyből 3 gazdasági szereplő az \jánlatkérő áJi:il felkérni kívánt gazdasági
szereplő volt.

1, rész becsült értéke: Összesen: netto II 248 875,- Ft
2. rész becsült értéke: Összesen: nettó 12 1)88 8 12,- It
3. rész becsult értéke: Összesen: nettó 25 739 064.- Ft
4. rész becsült értéke: Összesen: nettó 24 734 576.- Ft
5. rész becsült értéke: Összesen: nettó 15 168704.- Ft
6. rész becsult értéke: Összesen: netto I I 962 589,— Ft
7. rész becsük értéke: Összesen: nettó 12 556 818,- Fi
8. rész becsült értéke: Összesen: nettó 13 615 994,- Ft
9. rész becsült értéke: összesen: nettó I 1 096 976,- Ft

1. rész becsült értéke: nettó 11 248 875.- Ft + 27” I: .\FA, azaz Összesen bruttó 14 286 071,- Ft
2. rész becsült értéke: nettó 12 088 812.- Fi + 27° ÁFA, azaz Összesen bruttó 15 352 791.- Ft
3. rész becsült értéke: netto 25 739 064,- Ft ÷ 27” L.\l A. azaz Összesen hrtittó 3230761 1.- Ft
4. rész becsült értéke: nettó 24 734 576,- Ft ± 27’ .\FA, azaz összesen bruttó 31 412912,- Ft
5. rész becsült értéke: nettó 15 168 71)4.- Ft + 27” AlÁ, azaz Összesen bruttó 19 264 254,- Ft
6. rész becsült értéke; nettó 11 962 589.- It ± 27% ÁFA, azaz összesen bruttó IS 192 488,- Ft
7. rész becsült értéke: nettó 12 556 818,- Ft + 27°c ÁFA, azaz Összesen bruttó 15 947 159,- Ft
8. rész becsült értéke: twttó 13 615 994,- Ft ± 27% ÁFA, azaz összesen bruttó 17 292 312,- Ft
9. rész becsült értéke: nettó 11 096 976,- Ft + 27% ÁFA, azaz Összesen bruttó 14 093 160,- Ft
10 u; becsult erteke nctto 12 44 882 I t + 27° o \l \ t;i; o’;cen brutto Li $17 700 I
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Az ajaniatok benuájtására az ajániartéteti határidőit 2019. április 5. napján 10:00 oraig volt lehetoscge
ajanlatrevoknek. mclv ajánianételi határLciotg 25 darab ajánlat étkezett be; valamint t dli ajánlat az
ajániattéteti határidőn túl érkezett be. ‚\z ajánlatok az ajánlattételi határidő [ejáriát kivető kettő ora múlva
kerültek felbontásra az HKlt rendszerben a421/2017. XIl. 19.) Korm. rendelet IS. (2) hekezdcscnek
megfelelően. Az ajánlat tételt hatarido lejártáig ben) újtásra került aiánlatokat a bontási kv tartalmazza.

III. Értékelés és bírálat

A sza kembe n cI a
fclltiv;ts

tII.t.3) Nl/2.
lle%Ihtt.

szakmai
(a11115z LLI,tl I II

felüli
töhiilci 23 INtI;:1 21 Ittas IIN,ÍN

tapasz Ialat;i
Iivitclezs

tcrüIvtimm (egész
Iionappnin O

hónap - IllaN 23
hónap; cl (in

több)

FJátnnyns
helyzetű

Ill tinltvilktItt —

. —‚ ne,n (11)11 (Itt<)
hevonasa

k vi tel5% éshe
(Igen/Nem)

Könsvezemvédclin i
vállaktsok

teljesítése (0—5 ttb) [ 5 3 6)111 311)51 3 (.1)1) 3(1,01)
(Igen/
Nem)

830,00 785,10

2. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés
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EriéLelés
rI:s-zs, cn l)t) Ii

Részszcm
— ptt iflnk

súly
számai

A j.tnl;fl
Énékelési
puniszám

Eriékelési
ptt 150) Zá’fl és

s 6 Ivszáiii
szit rzata

s%jálilat
Értúkelési
potiisz:iin

lEriékelési
piCISlsi.itfl és

S úlyszáni
szurtata

Ajánlat
Ériékelési
pnnisz.mi

Eru1kelési
l)I)nts-tátll és

súlvszám

sz”rzabt

Ne iii, ajánLtti
ir(FIUF— 7)’ 13 872213 Ft 10,0)) 700,00 IS 045 888 Fi v,r (1940 21 951 754 Ft (‚ 4R96

t-gúsi ít ri n

36 hónapns
jötá llásnn felül

vállalt
t IsIs le ijú tál ág

ideic (egész
10 36±0 0,00 ((,Is) 36+0 (1,00 ((,00 36+24 10,0)) 100,11(1Itttnap;

minimum 0
hónap;

fl lix iflUtt) 21
hónap)

A
szakemisernek

a felIlivás
111.1.3) M/2.

megbam.
szakmai

tapaszmalatun
felüli

iiibblet
II 24 01,1:11 115kM 24 0.t lti:I 24 IIVM

LuIl:iszialala

kivitelezés
területén

(egész

I t nfliiplfl in O
hónap - max

23
hónap; elűny t

több)

Fiátrányos
helyzetű

mn tmnkav:íllaló — . —
— nem ((,00 ((,0)) nem ((,0)) ((,1))) isen 111,00 0,00Is evt,nagaa

kivitelezéshe

(lgemtjNemn)

KZiriiyezetvéd
elmi

vsíllalást,k
. - - — 3 (‚_1i 3,1(5) 3 (,‚IS) 30,1(I) 4 I5 4(1151,

tel1esitege (0—

dis) (Itteni
Nem)

830,00 773,40 392,36

3. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerüsítés
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3,-ész l-Iőszigcielés,
Bekes-\ ‚II Kit. Prctgten Kit.lytklS zartIes el;

Fű I ős kn rszc rüsi lég

•..‚.. Eriúkelési .‚Ertekcies Reszszentpuntt .. Lrsekelcsi . - Ertekelesi Ertekelesi ptsntszan,
. ... Ajaitlat l’°°’ es Ajanlai

res,sZcn) pot ijai k s oly sz trnt I nts, aol pult! s nin es sti h szan szi rj itt
. snls stam szt,nala

Nettó tjánkiti ár
(IJUP— egész 70 31 17100$ Ft I 9.117 6U,9H 28275727 Fi 111.151 71111<51

Forint)

36 liónajnis
ótállásitit (cliii

vállalt
I ül,blet ját állás

dec (egész Ill 36+0 II,<<<< II,<«< 36+0 <1,0<1
hónap; min 0! hm

0 hónap;
nttxini tint 23

lItnHIp)

A szakembernek
felhívás

111.1.3) M/2.
megint.
szakm ii

tapasz lakti os
felüli

tiibl,let Ill 23 II<,<<<< 1<1<1,1<<< 24 III.<<<<
iapasztala la
kvitelezés

erületé,, (egész
liónap;min O

hónap — max 23
hónap; elötis

több)

Hátrányos
lielyzciü

m n nkavállaló
. 5 hetit II,<<<< <I.<<<< netli <<,II<< II,<<<<hevotut, i

kivitelezésl,e

(Igen/Nem)

• Könivezetvédelini
vállalások

teljesítése (0—5 dli) 9 3 6.1111 311151 3 ÚlSI 3u1,l5<

(Igen!
Nem)

764,90 $3ll,0O

4. rész; Hőszigetelés, nyilászárácsere, fűtéskorszerűsités

4. rész Hőszigcielés, .‚.. ‚ ‚ . Bekes—Vill Kft. Proszen’ Kft.hu I laszarnes e re,
Fű téskorsz erős í tés
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Értékciési ‚‚. -

L
Lriekeles Rztzein1,niii,, .. Erieleles, .. Eriekelcsi Enekelcsi pnnlz.tisiAjanlat pnnistinl et AjaniLil -

pnni ja’ k s Ivs zain ii pttnttzain 151 n5 tzttm es UI’ a fi SZ )rz ‚ti
t Ii ks,aiit sz ti rzata I

Nettó aánhiti ár
(HUF - egész 2855768! Ft 1(L)”) 28 991 945 Ft 689.52

fiirint)

36 liótiaptis
jótálhtsiin felül

vállalt
töl,! let j 6 ál lát

ideje (egész 1)) 36—4—)) t),<))) I),)))< 36+9
liótiap; isininsiin

O hónap;
maxi,nt’m 24

hónap)

A szakeml,cnsek t

felhívás
111.1.3) M/2.

m egliat.
szalanai

ta1)as I tthttnn
felüli

tiililtitt 1)) 2—t IS)))) 1)4)44) 24
taparialala

kivitelezés
területén (egész

IióItali;min O
hónap - max 24
Ii 6 nap; előny a

több)

Ilitrítivtis
helyzetű

nstittliy.illaló —

. I neni (t (5< nent 0(5)Iteettitasa a
Livitelezéslse
(Igen/Nem)

Kö rityeze ivédelm i
vá Ilalás tik

teljesítése (0.5 db) 5 3 60)) 3)4,0) 3 6144 3,0)
(Igen!
Nem)

830,00 819,52

5. rész: Höszigetelés, nyílászárócscre, fűtéskorszerűsítés

5. résI lIősziiletelés,
n ílás,áróesere. Békés-V ill Kit. Proszen Kit. Priiattmin Trend Kit.

fíítéskt rsz etűs ités
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I rtthtlt,i I ri Ll LIL% L LritI L IL%iEriekvle,i 1, . -

— pci itok E ne keleti pon Igzain es Ertekeles I pon ‚sz km Cl Ert elseje i p110) Zitni es
re’ sz empcifltj A .Isla I .‚ Aj’” lat - .‚ Ajan lat

5cl lv— pon Iszam suIsz alI, i’° Ii Is zam s olvsza 11 polsis zam solvszans
számai szlirzata szL,rtta szorzala

New’. aj;iilati

ár (IIUP— 70 18638 115 Ft 956 655.20 17113 12<) Fi Is,)»< 700)5) 21 274 225 Fi 8,20 57\’)4
cg.sz fon,)

36 1)61) IptI S

jót háton Felül
vállalt

iöI,I, Is ijó lállás

itlejt (egész
I)< 361—O (1,00 ((,(1)) 36+0 0,0)) II I»< 36+21 0,0)) 100,)»)lionap;

miniinlim O
tó lap;

inaxinsum 24
hónap)

A
szakemisernek

a felhívás
111.1.3) M/2.

megls.it.
szakmai

Iap;isztalaIc)n
felüli

‚ohhlel
0) 24 11)1k) 1)10.1») 24 l0,) ll::l:II 24 111.11) 0,»,

Iaj)aszIihttI

kiitele,és
területén

(egész

llLSiIIs;i)is O

liólill) — iflIX

24
hó lap; előny II

tübb)

1-látránvos
helyzetű

munkavállaló
‚‚‚ ((,0)) ((.0)) nem (1,0<) ((,0)) ige’ 1)),))) 5<),))))lievonasa cc

kivicelezéslje

([gen/Nem)

Kórnyezetvéd
dini

vállalások
3 6,))) 31)1:11 3 6011,010 4 8)1)1 4:I,lsi,

leliestese (O—a
dhs) (Igen!

Nem)

785,20 830,00 863,94

6. rész: Hőszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsités
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6. rész: Flőszigetclés,
twilászáróesere, Békés—Viii Kft. Proszen’ Kit. Pritaniin Trend Kit.

fűtéskorszerűsi tét

Részszcin Eriékelési Eriékelési ÉriékelésiErtekeles . . . . .

.110 n ink E n ekeles pontszatn es . Ert ekeles i pon tsz i,ss es Ertekeles i pi) Ii ts zam es
rcszszemponhi Ajatthit . ., Ajatiiat

5 ttlv— p ontszam sn ivszain pon tszain 5 ttlvszatn pon tszain sulvsza in
szám ti szorza ia Sz rza la sz orzata

Nettó ajánlaii
ár (HUF - 7)) 18 871 763 Fi 9,2) 6166)) 13 752 583 Fi 10,01 7)6),)))) 19 156 285 Fi 7,18 502,Fi

egész fonni)

36 ltónaptts
ótálláton felül

vállali
tübhletjótáliás

idejc (egész
III 36+0 (<,(6) ((,00 36+0 (<,0<1 11,0(1 36+21 1(1,0(1 10<1,1<1)

honap;
miisimtiin O

hónap;

maximum 21
hó nap)

A
sza kemheris ek

a felhívás
111.1.3) M/2.

meghal.
szakma

tapasz ialaion
feiüli

tühi)let
10 21 1)1,00 l))H) 21 I)H6I 10<<,))<) 21 1)1,)<<) 10(08),

ta pasz iala Ii

kivitelezés
ierületén

(egész
Ii ótsap;iss in O
Ii ónajs — m lx

21
hónap; előny a

iühh)

I-láiránitss
liclyzeiíi

munkavállaló —

. 15cm 11,0)) ((,00 nem ((,0)) 0,15) I’’en 0)00 50,0))
h evonasa’,i

kiviiciezéshe

(Igen/Nem)

Kiirnyezetvéd
elm i

váilahisok
3 6,0)) 3)1,0<) 3 (jl0 30,00 I 8,0)) 1<<)))),

iel1csttese (0-5
dl,) (Igen!

Nem)

10
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776,80 830,00 792,54

7. rész; Höszigetelés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsités

7. rész: Hűszigetelés,
‚tvílászárócserc, Békés-Viii Kft. Pntszen’ Kfi. Priiamin Trettd KIt.

füt éskoniz crii t ít és

‚ ltcsz%zeni Ertékelé,i Enékelési Ertékelési
E rtLl Ll L

‘ pontok E i,i pttn t’, un Lri Li L I L %I II Ot,’ Un L% LrLLI LlL% i pi tIlt Un Lnesz szem pont I Aj mkm I ‚. A rnlat ‚. A atil.i I
s Oly— i’°’ iszam sntvszt Pl nts nin sttlvsz-.tm p1) n És nin S zam

. számai sztmrzata szorzata szorzata

Ne I tó aj iii ali
ár (HUF - 70 16 239 864 Fi 8,88 621,60 14 423 785 Fi 1000 7)))»0 J7 264 895 Fi 8,35 554,81

egész forint)

36 hónapos
jótálláson felül

‘áil:tlt
tühltleijóiállát

ideje (egesz
Itt 36+0 t))») tt,tt(t 36+0 t_t))) t),))<) 36+24It ttnap;

minimum O
lióttap;

inaximittn 21
hónap)

A
szakemntiernek

a felhívás
111.1,3) M/l

mit egltt I

szakmai
Otf) tsz taki Ii

felüti
«il,l,let

III 24 10,)))) 10<1,0)) 24 10,)))) 15)00 24 1)),)») lolI,)»),tapasztalata
kivitelezés
területén

(egész
isónap;min O
hÓnap —

24
hónap; clünv

iólihi)

Fia Lranvns
lielvzeiű

munkavállaló —

• .1 nem t))») Ott) ‚lent :v»t 0,):’) tgen l)i,)iI,nt,na,a a
kivitelezésl,v
(Igen/Nem)
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8. rész: ilőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

8. rtsY ] Iőszi’etelés,
Bekcs-\ ‚II hó. Prt,szen Kít.

tt laszarnesere,
fűt skors ze ni S kés

. - -
- Eriékelési - ...Enelseles Reszszentpnnitt . Erielselest Enekelesi Lrtekelesi pniiisziiii

. ._. Ajaislat pitiszatit es AaiiLtireszsz em11 ‚II Ép l s nini Z;tfll I pt Ill iWt tm pt,n tszain es LI Ivsz int szi na
- 5 uly szaIn SZI C na II

Nettó j ánlat i
(HUP - ciész 7(4 13 626 885 Ft 10,00 700,0(4 16 881 663 Ft 9,26 647,97

forint)

36 hónapos
ttilláson felül

vállalt
I ül,liietj ótá Ilás

ideje (egész Ill 36+0 11,151 1101 36+0 0,410

ht’ntap; minimnhll
0 III)l,.lp;

‚naxin,u,n 21
hónap)

A szakembernek a
fehitivás

111.1.3) M/2.
ineghiat.
szakm;ti

‘‘ is i.i;tl;i Ion

felüli
tübbiet III 23 (kI’<) III0,0ll 24 llI,(lll 01(1,111

tapasz tahiti
kivitelezés

lerüleléis (egész
hónap;ni iii O

hónap — fl%SN 24
hónap; előny

tűl,h)

1-látninvint

itehizetú
mit nkayá la ló —

. nem 1051 1,15’ Élem llI;I, 0,151
j hevnnasaa I

kiyitelezésl,e
(lett/Nemn)

75 1,60 830,00 874,81
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Kfl mv t’ C ivéd ci
viIh,lások

icle,iiése (0-5 dl» 3 3 3’ (,III 3 Mi)

(Igcn/
Nem)

830,00 777,97

9. rész; Höszigetelés, nvilászáróesere, fűtéskorszevűsítés

9. rész: Flőszigetciés,
nvílá.,zárócsere, Békés—Viii tűt. Proszen’ Kfi. Pritamin Trend fűt.

fíitéskt,rsz erüsü és

‘. Rész: ‚cm Enékelési . Lriéieiési Eriékciési
LrILkLIL.,

puntid Eriti LIL’,I pont’,, im L’, Lntktk.,i ponlw 1115 L. Erliktit’, I Dfll% Ím L
resz.,, un ij . Aja ni,’ - .. A .‚nl;i . - - Aji niat

sok— pun Iszam ulvs zim p11 n (szin] S uh szain pnn ‚sz .i in s uivsza m

számai szi)rzala szl,rzata szorzata

Nettó ajániati
ár (HUP . IS 079 903 Ft 9,09 (1610 13 716 654 Ft lr,ul 71)051 17 42 719 Fi 7.82 517,11

egész Forint)

36 ilónaplIs

jótállásnn Felül
vállali

I ül) Isletjótállás
ideje (egész

Ill 36+0 11,011 11,1)1 36+0 11,1)1 (1,11(1 36+24 Ill_Illlionap;
minimum O

hónap;

maximum 24
hónap)

A
si,aisenil,ernek

i felliivás
111.1.3) M I 2.

megiitt.
sikmai

lap Is’ iaiaii,n

felüli
iüI,lslet

III 23 111,011 1011.00 24 0911 1151,151 24 111,1:1, l’5’.’S’
ii pIsz itli Ii

k Iv telezés

területén
(egész

ltIil)tlTttItl O
ltóistp — max

23
hónap; cl 6 ny a

több)

II
I.’
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l-I rán’os
l’eItetíi

ot tinlcavállaló
i,etn t]e,ii )‚Iji) ‘Cii lii.0.I III5,

liel.i,i,asa.i

Iuviiclez.sI,e
(Igen/Nem)

Kiirnvezetvúd
dini

vállalunk
3 (flfl 3)1,00 3 6,00 30,15) 3 8,0))ieljesite’.e (0-5

dli) (lgen/
Nen»

766,30 830.00 837.33

10. rész: Hőszigetclés, nyilászárócsere, fűtéskorszerűsítés

10. rész 1-lőszigcielés,
‚ BeIcs—\TdI hft. Pniszcrv Kit.

0% I hitzarticserc,

fűtés korszeriis ílés

Érsékelés I{észszenipoi,to ‚ Ériékelési
LrtLLILsi

‚ Énékelési Ériékelési pontszám
‚ .,. Ajanlat pontszam es Aanlatres zsze m pontjai It sti Ivszam ti pci fl iszam puit isza fi es s ti Ivszaiti 5 ZI Irt, lasulyszam szorzala

Ne tió ajáic lati ár
(I-IUF - egész 7)) 15 275 218 Ft 9,57 655,9)) 13 321 486 Fi 1)9))’ 7)1)1)1(1

forint)

36 hónapos
jotállason felül

vállalt

töb bletjótáll;is
ideje (egész lii 36+0 (1)5) )I,I) 36—0

hónap; ‚ci ininititis

O lutnap;
nsaximi,m 24

hónap)

A szakembernek
felhívás

111.1.3) M/2.
m egliat.
szakma

tapasztalatcin
felüli

tülihIet 1)) 24 1)1(11) 1)10,0)) 24 11.0)1

lapaszialasa
kivitelezés

területén (egész

liónap;min O

hónap - max 23
hónap; előny

iölili)

Ii II r,i,)vi s
lielyzeiíi 5 ‚sem 1)15) II_S)) nem 11,0))

‚niir,kayáll;,ló

l,evt,isása Ii
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Az ajánlatok értékelése során adható pontszám allsó és felső határa: alsó határa 0 pont, felső
határa 10 Pont.

Ajánlatkéró az alábbi szempontokat értékeli:

1;Nettó ajánlati ár (tll,l’- egész Ft — súlyszám: 70
2. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Mj’2.1. pontjában
rapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Súlvszám; 10
3.Az eljáníst megindító felhívás UI. 1.3) pontjának N1!2.2. pontjában
rapaszralatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Súlvszám: 10
4. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának Nl/2.3. pontában
tapasztalarnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember
Súlvszám: 10

megliatarozott szakmai
szakmai tapasztalata —

meghatározott szakmai
szakmai tapasztalata —

meghatározott szakmai
szakmai tapasztalata —

lizen szempontok a Kbr. 76. (2) bekezdés c) pontja alapján kerültek megáHapításra.
Aínlatkérő a Kbt. 76. ‚ (4) bekezdését nem alkalmazza.

1. Nettó ajánlati ár (HUF — egész forint): A legalacsonyabb összegű nerro ajánlaű árat
tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított
arányosiras módszerével kap pontszamot.
A netto ajánlati ár súlyszáma 70.

Az 1. részszempont esetében a pontszámok Idszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója
(KYi 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) I. sz. melléklet Al ba) pontja szerinti fordított
aránvosítas módszerével történik.

.\jánlarkérő az ajánlad elemek po szamait az alábbi képlerrel számolja:

4
p i:::Ip —P_j+P.

A_:tr

Iivitclvt,sl,t
(lgcii/Ncm)

KCirt,yczctvé! tim
áIhtbiiOl

vIjc%iICI (0-5 dl»
(Icn/

3flII

785,90 830,00
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a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonaikozo pontszáma
Ptnax: a pontskala felső határa
Pmin; a pontskala also határa
i\legj bb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgale a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.1 . értékelési szempontok esetében a ponrszámok kiszámítása a Kozbeszerzcsi
Fiaróság utmutatoja (KI. 2016. évi 147. szám; 2Cl 6. december 21.) 1. sz. melléklet Al. bb) pontja
szerinti egyenes aranyositas modszerevel történik.

Ajántatkérő az ajánlad elem pontszámát az alábbi képlertet számolja:

p =
— ) +

ahol
1: a vizsgált ajánlad elem adott szemponrra vonatkozó pontszama
P,nax: a pontskáa felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

3. Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.2. értékelési szempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési
I latóság útmutarója (Kli 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A. 1. bb) pontja
szerinti egyenes aranyositas modszerévet történik.

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képletrel számolja:

= tlizcí:t p ) ÷

ahol
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pma: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskala alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
.\\-izsgált: a vizsgált ajánlar tartalmi eleme

4. Az eljárást megindító felhívás IIL1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai
tapasztalata A 2.3. értékelési szempontok esetében a pontszamok kiszámítása a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója (Kli 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet Al. hb) pontja
szerinti egyenes aranyosítás modszerével történik.

I 6
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_\jánlatkérő az ajánlad ekm ponrszátitit az alábbi képletrel számolja:

p =
1:

— J) ) +

ahol

a vizsgált tjánlati elem ad< )tt szempoiitta vonatkoz pmtszama
Pmax: a ponrskála Felső határa
Pmin: a ponrskála alsó határa
\legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi elenw

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlvszámmal kerülnek inegszorzásra, az
ajánlatkérő a számítás során kettő űzedesjegyig kerekít. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú,
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlad árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

Az érrékelési részszempontok szerinti értékelés alapján megállapítható sorrend a következő:

1. rész
ékés vi!1 IKEr— 8300( pont

2. Proszen KEr.. — 785,10 pont

2. rész

1. Békés viiI Kft.. — 830,00 pon
2. Proszen’ KEt. — 775,40 r1

3. Priramin Trend Kft — 592.36 pont

3. rész

1. Proszen KEr. — 830,00 pont
2. Békés viii KEr. — 764,90 pont

4. ész
1. Békés viII KEr— 830,00 pont
2. Proszen’ KEr.. — 819,52 pont

5. rész
Prirarnin ‘trend KEr. — 863,94

2. Proszen’ KEr. — 830,18) pon

3. Békés viIi KEr. — 785,20 pont

6. rész

‚7
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1. Pn )SZefl’ Kft. — 83) )‚(H) pon

2. Pritamin ‘1 rend Kft. — 792,54 pont

3. Békés viii KEr. — 776,80 pont

7. rész

Pri tamin 1 rend KEL — 874,81

2. 1k szcrv Kft. — 830,00 pont

3. Békés viII KEr. — 751,60 pont

8. rész

Békés viii KEt— 83) I.) pont

2. Proszerv Kít.. — 777.97 pont

9. rész

1. Pritamin Irend KEr. — 837,33

2. Proszen KEr. — 830,00 pont

3. Békés viII KEr. — 766,30 pont

10. rész

1. Proszerv KEr. — 830,01) pont

2. Békés viii KÍt. — 785,90 pont

I izt követően Ajánlarkérő a Kbt. $1. (5) bekezdése értelmében csak az értékeiésí sorrendben
legkedvezőbb Ajánlartevő tekintetében végezte cl a bírálatot.

IY. Számítási hiba javítása

Ajánlarkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajántatrevő

aiánlarár megvtzsgálra, amelynek aiapián. összhangban az ajániartételi felhívással és a Kbr. 7 t —ával
számítási hiba javitására kihívást kuldotr Id az alábbi tartalommal:

A hiánypótlás teljesitésének rendje:

Á hiánypútlás megadásának határideje: 2019.0424. 1(1:1))) Óra volt

Á hiánypődás benvúj tásának helye: w\vw.ekr4r v.hu

Y± Számítási hiba javítása bírálata

Nem nyújtott be számítási hiba javítását: nem releváns

Nyujtort he hiánvpótlást: Békés—ViiI Kereskedelmi és SzolgáltatÓ KEt. (563)) Békés, DÓzsa György utca 3.)

ig



Előterjewztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi ás Szociális Bizottsága 2019. június 26-i ülésére

Birálóbizottság megállapítja. hoty az Békés-Vitt Kereskedelmi ás Szolgáltató Kft. (5650 Békés, Dózsa
György utca 3.) Ájánlatievő a számítási hiba javítását benvúj tolta 1\jántatkérő álmai kijelölt határidő lejártáig.

VI. Hiánypódás

Áámi1amkér6 a tárgyi k zbeszerzési el)árás tekintetében az érmékelési sorrendben legkedvezőbb ajantatteen
ajánlat 1 t megvizs’álta. amelynek alapján. osszhangban az ijániattéteh felhívással ás a Kbi. 71. S—árai
hiánvpótlási felhívást küldött ki az alábbi tartalommal:

1. rész:
Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS

1. Az ajánlattevő által az EKR-ben kitöltött Kbt. 62. S (1) bekezdés k) pont kb) alpomnja
tekintetében tett nyilatkozataban többek közőtt K.S. személyt nevezi meg a pénzmosas ás
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ás megakadálvozásáról szóló 2017. évi hIlL törvény (a
továbbiakban: Pmnt.) 3. S 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként.
K.S személy állandó lakhelye nem egyezik meg az 1gazságügi Minisztérium által vezetett
CéginFormációs ás I iiektronikus cégei járásban közre,n6ködő szolgálat lionlapján található tárolt
cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

Iéq?ik. hgy hián,bót/Jr kentéhen nwLa he apn’í/oU n;.vla/koi/o/ a helyes tula/okkaL

2. rész:
Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)

HIÁNYPÓTL4S:

1. Az ajánlattevő által az IiKR—ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmnosás ás
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. 38. pont a)—b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként.
K.S személy állandó lakhelye nem egyezik meg az Igazságügyi Minisztérium által vezetett
Céginformációs ás I lektronikus cégeljárásban kozremékodó szolgalat bonlapján raláható tárolt
cégkivonatban rögzitett állandó lakhellyel.

Ké,j7k. hogy hhínipóllci keniéhen ;;vújia I» apzilioli n;ilalko7aioi a hekes aa% i/okkaL

3. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Mi. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)
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IIIÁNWPÓTLÁS:

i.Ajánlattevő által benyújtott ajánlaLban található dokuinenwtnok alapjn megállapítható, hogy
ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

I ‘khueuel ami, í)o3’ ci int z%hi/oi/ sakemher kt;»aiiív 4/s’ókii, i//ei,’e ci s,1’1űv te/jesi/ócéhen ;éL7i ;ei’ő
d/Vaj/t/M o ‚o( azt X ivanja igt 1]) ht / i/I/i ig; Á i ni hog)’ ci ajici c/q t/ p/ői a. I k R / ittA . / bot a gczda agi

i ;onaiX oo ni/o/mc/IJÜÁ imgadaici oiaii uh,,! Á a»acitcíi ily/q/Q ‚/// M cni jt/ü ihit c, I M(
I!’iUJZ/V]fl ‚heti/g cl ‘lő.c;gi fl7)lQk kö;őu ‚iieni .;L’’k’uI%n.

4. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés. Dózsa (;vorgy Utca 3.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. Az ajánlattevő által az FiKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában tobbek között K.S. személyt neveii meg a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és tnegakadálvozásáról szóló 2(117. évi LIII. törvény (a
iovbbiakban: Pmt.) 3. . 3$. pont a)b) Vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként.
K.S személy állandó lakhelye nem egyezik meg az gazságLigvi Minisztérium által vezetett
CéginforLnációs és Elektronikus cégeljarasban közreműködő szolgalat honlapján található tárolt
cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

KéijJik, lIogy hián)ó/kk kenfiében nyn7sa he ci jd/?tolt nyilaiko-ato/ ci helyes adatokkaL

5. rész:
Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)

HIÁNYPÓT LÁS:

1. .\ benyújtott ajánlat nem tartalmazza az árazott költségvetési cégszerűen aláírt pdf
formátumban. (Ajánlattételt felhívás V.2) 1) és 9) pontok; Közbeszerzési dokumentumok
útmutató 11.2.9) pont

KéqJik, hogy hian»/6i/cis ke,vtébe,, síi’eske4en benynjiam ci kód dokmneninmot.

2. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
— Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának N[/2.1 pontjában meghatározott szakmai

tapasztalatnál nagohb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatár
alátámasztó dokumentumok ‚ illetve az eljárást megindító felhívás 111, 1.3) pontjának
NI/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumokat

- Nyilatkozat a Kbr. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kht. 65. (7) bekezdés szerint
- I ilőszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okiwaO
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- Nyilatkozata Kin. I 14. (2) bekezdés szerint
— Nyilatkozat felelősségbizusiuisról
— kozos Ajánlattevők jelen kozheszerzesi eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális)

SZ e 176cl é se
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. 3 szerint
- Tartalomjegyzék

Ké,77;k, boy /utíu;ót/as kLvv/eh’n ‚t7b’esket4n hiivú//ti/IJ ‚ ké,j t/ok,ini,,o,,nokai.

3. .\ján!;irrevű által beműj O )tI ajanlathan ialálharó elektronikus I KR űrlapon — nyilatkozat kizárb okokrol —

az ajánlatrevő nem rözitette a releváns kizáró okokat.

kéqük. hogy hic!n;póikis keniéhen n)iJ/su be ajnílott n;ihi/ko/o/.

6. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁ S:

1. .\jánlattevő által benyújtott ajánlarban található dokumentumok alapján megállapítható, hogy
ajanlattevo kapacitást nyujto gazdasági szereplőt vesz igénybe.

‘flk/nhí/eI ami, hogy a megcq1niott s; kember kapacJtJcl nyújiokéni, i//e/ne ci .cvrvdnr /e/jeslkw/»w itt nevű
ahd//a/ko; ként kii’ánja igénybe venni, igy ké;rm, hogy tigadascgJ senp/ű/ a; IiKR ‚r;uirerhen cige;zjhncgJ
c/ b/0{) noiiat/ 0,0 1/1/Oiilmc ioi injuitki W 0/ti/i mint (tl»ti i/al nyujto j / / L t/c iii jc/o/p EJt g a I KR

;wuic;iben pecbg a gadagi .c;enp/ők kő;!! ii/enJ 5íreikeú9cn.

7. rész:
Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter Út 31.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1.A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az árazort költségvetést cégszerűen aláírt pdf
formátumban. (Ajánlattételi felhívás \t.2) 1) és 9) pontok; Közbeszerzési dokumentumok
útmutató 11.2.9) pont

Ki7ük. hog; hvinLtó!/Jc kniéhen i-h’%.j/in ben; Úitniii ri kiji i/ok nmntnmof.

2. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
- A; eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának \I/2.l pontjában meghatározott szakmai

tapasztalamál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezo szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok ‚ illen’e az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjanak
NI/2.2. pontjaban meghatarozort szakmai tapaszralatnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumokat
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— Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pofltai szertnt
— Nyilatkozata Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
— I lőszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. I [4. (2) bekezdés szerint
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
— Kozos .\jánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra rekinrenel aláírt hatályos (konzorciális)

szerzőt1 é se
— Nyilatkozat üzleti utokrol a Kbt. 44. szerint
- 1artalomjegvzék

1\Jijük, hogy hUifl)7)4//ás kcir/rioii s$’oskedpn /ie/i;vq/aui a kii (lokumonhi//nokat.

3. Ajánlattevő által benyújtott aj:ínlatban található elektronikus I íKR űrlapon — nyilatkozat kizáró okokról -.

az ajanlattevo nem rogzítette a releváns kizáró okokat.

Kéijük. /;og; b/án;»4tl! kar/:b:’;: 1]) UI /» ajáritol! uiki/koitoi.

8. rész:
Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, lDózsa György Utca 3.)

IiiA’wpó LÁB:

1. Az ajánlanevő által az UKR-ben kitöltött Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében tett nyilatkozatában többek között K.S. személyt nevezi meg a pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szolo 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) 3. 38. pont a)—b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosként.
K.S személy áHandó lakhelye nem egyezik meg az igazságügyi Minisztérium által vezetett
Céginformációs és Llektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat honlapján található tárolt
cégkivonatban rögzített állandó lakhellyel.

Pijük, hogy h/á,,pót/J ke,v/ób’n nyú/Lw he apv/o// n,ili/kozi/o/ ci Jw4 es cu/a/okkat

9. rész:

Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. A benyújtott ajánlat nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
— Az eljárást megindító felhívás Ill. I .3) pontjának NI /2.1 pontjáhan meghatározott szakmai

tapasztalarnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok ‚ illetve az eljárást megindító felhívás II Li .3) pontjanak
M/2.2. pontjáhan meghatározott szakmai tapasztalarnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalatár alátámasztó dokumentumokat

11
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— Nyilatkozat a Rbr. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai szennt
— Nyilatkozat a Kin. 65. (7) bekezdés szerint
— I ilőszerződés (kötelezettségváilalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
— Nyilatkozat felelősségbizrosításról
— Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális)

sz e rz őd se
— Nyilatkozat Üzleti titokról a Kbt. 44. ‚ szerint

— Tartabmjegyzck

Ky2;k, hogy hián/76/his kenhben sm.skew ben yúj)’ct;ii ‚ kJ,v dok,,mt;ii,,;;jok,i.

2..\j,ínlattevó által benyújtott ajánlatban található elektronikus EKR urlapon — nvilatkozai kizáró okokrol —

ajánlattevó nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Kéijuk. boi hn,pót!Jc keidéhen fl)fl:flj( he zjní/olt ‘gLb!koz-atot,

10. rész:
PROSZBRV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Lutber utca t2. 2. cm. 220.)

FIIÁNYPÓTLÁS:

1. .\jánlattevő által benyújtott ajánlatban található dokumentumok alapján megállapítható, hogy
ajánlarrevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt vesz igénybe.

lekinhlleI clifll, iio; ci /ile(dJJ/lIO!t saktmber kcipacíchI n3»jhikéitl. i//e/iv ci .‘rcic/éc íee,,i,éq)ei, ncd iei,j
ci/,yWJa/kor,vkén/ k/nhqi igén)he zenin. Jgy km, hogy ci E’ci:Jhiidgi .cyn7JoI ci kKR nncLe;hen a garjhicig/
.íflp!Okl? i’o,zcijka7ó /nJoinc2tYók megczchbi .íOi?ii mint kcipucYtci.i l/Fej/o .t’ii’etkr’iit,e/ö’e nig. a HKR
n,uicvrhen pedig ci cJc/cl.ag/ .cenp/ők köb7/ ‚íteni .cí,’eikee,i.

A hiánypótlás teljesítésének rendje:

A hiánypótlás megadásának határideje: 20 t 9.( )5J )%. 10:00 óra volt

A hianypotlás benvújtásának helye: \nUw.CkrtY v.hu

VIL Hiánvpótlás bírálata

Nem nyújtott he liiánvpótlást: Priramin 1 rend Kft. (t 163 Budapest. Veres Péter Út 51.) 5.. 7.. 9. részekben

Nyújtott he tuanypotlasi:
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— I’R( )SZ I RV N lérnöki és Sz’ )ka1t 3 Kft. (56t )t ) I kescsaba. LutI er utca I 2. 2. cm, 220.) 3., 6., I
részekben

— Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató KEL (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) 1,2,4,8.
részekben

Biralohizottsag megállapítja, hogy a Pritamin Trend Kit. (1163 Budapest, Veres Péter Út 51.) .\jániattevő
3 hiánypotlást nem nvúitotta be .\ jánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig az 5.. 7., 9. részekben.

Btnilobizottsag megállapítja, hogy a PROSZERV Mérnöki ős Szolgáltató Kft. (56(0 Békéscsaba, Luther
utca 12. 2. cm. 221).) Ajánlattevő a hiánypótlást az \1ánlatkérő által kijelölt határidő lejártáig megfelelő
tartalommal megkuló e, tovabbi hiánvpotlasra, tényállás tsztázására nem volt szükség a 3.. 6.. [0. tészekhen;

Bírálóbtzottsót megállapítja, hogva Békés-Vitt Kereskedelmi ős Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa
György Utca 3.) Ajánlattevó a hiánypőtlást az Ajánhtkérő által kijelölt határidő lejártáig megfelelő
tartalommal megküldte, további hianypótlasra, tényállás tisztázására nem volt szükség az 1,1,4,8.
rész ekben.

.\ Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest. Veres Péter Út 51.) Ajánlattevő ajánbtában lévő hiány nem került
pótlásra. és a Kbt. 71. (6) beke,dése értelmében a korábban megjelölt hiány későbbi hiánypótlás során
nem potolhato.A Kbt. tehát nem biztosít tovabbi lehetőséget az ajánlat korrekciójára. tekintettel erre,
Döntéshozó 2019. majus 16. napjan, közbenső dontése következtében megállapította, hogy a Pritamin
Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. (1)
bekezdésének e) pontja alapján a tárgyi eljárás vonatkozasaban az 5., 7. és 9. rész tekintetében.

linénvtelenség jogcíme: Kbt. 73. (1) bekezdés e) pont

Indoklás 5. rész tekintetében:

\z ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem került benyújtásra

— .\z eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának NI/2.1 pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok ‚ illetve az ellárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának
M’2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapaszialatát alátámasztó dokumenwmok

— Nyilatkozata Kbr. 66. (6) bekezdés a)—h) pontjai szerint
- Nyilatkozat a Kbt. 65. (T bekezdés szerint
— Előszerződés (kötelezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozat a Kbt. 114. ‘ (2) bekezdés szerint
— Nyilatkozat felelősségbiztosításról
— Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális)

sz e 170 Jé se
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— Nyilatkozat uzlen fltt)krOl a kbt. 44. szerint
- Iartalomjegvzck

.\jánlattevő által benvujtott ajanlatban található elektronikus I KR urlapon — nyilatkozat kizaro
t)lWkrOl — az ajanlattevo nem rogzítette a relevans luzaro okokat.

Indoklás 7. rész tekintetében:

z ajánla ttevő áttat benyújtott ajánta tban nem került benyúj tásra

— Az eljárást megindító felhívás Ill. t.3) pontjának NI!2. I pontjában meghatározott szakmai
rapaszralatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalarát
alátámasztó dokumentumok illetve az eljárást megindító felhívás Ill. 1.3) pontjanak
M/2.2. ntjaban meghatározott szakmai tapasztalamál nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalatái alátámasztó dokumentumokat

— Nyilatkozata Kbt. 66. 7(6) bekezdés a)—b) P°h szerint
— Nyilatkozata Kbt. 65. (7) bekezdés szerint
— ltloszerződes (kötelezettségvállalásr tartatmazó okirat)
— Nyilatkozat a Kbt. 114. (2) bekezdés szerint
— Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Közös Ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciáhs)

szerződése
— Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 44. szerint
— tartalomjegyzék

.\jánlattevő által benyújtott ajánlatban t;ilálható elektronikus 1 iKR urlapon . nyi!atkozat kizáró okokról — az
ajánlattevő nem rögzítette a releváns kizáró okokat.

Indoklás 9. rész teldntetében:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban nem kerütt benyújtásra

— Az eljárást megindító felhívás 111.1.3) pontjának M/2.i pontjában meghatározott szakmai
tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalatát
alátámasztó dokumentumok ‚ illetve az eljárást megindító felhívás III. [.3) pontjának
M/2.2, pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnal nagyobb szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó dokumentumokat

— Nyilatkozat a kbt. 66. 7 (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint
— Nyilatkozat a Kbt. 65. 7 (7) bekezdés szerint
— I lőszerződés (I telezettségvállalást tartalmazó okirat)
- Nyilatkozata Kbt. 114. 7(2) bekezdés szerint
— Nyilatkozat fetelősségbiztositásról
— Közös Aján]attevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciábs)

szerződés e
— Nyitatkozat üzleti utokrot a Kb. 44. ‘ szerint
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— Tartalomjegyzék

.\jánlattevő által benyújt< tt ajánlatban található elektronikus I KB. utlapon — nyilatkozat kizáró okokrol — az
:tianlattevo nem rögzítette a relevans kizáró okokat.

Az énénytelenségröl szól( tájékoztatás az hKR rendszerben megküklésre került Ajánlatievő irányába 2(09,
május 17. napján a kbt. 79. rendelkezéseinek megfelelően.

.\jánlarkérő ezt követően a Kbt. 81. (5) bekezdesenek megfelelően ismételten elvegezie az értékelést,
melyet a koveikezo ábláz:ttok tartalmaznak.

5. rész: Hőszigetelés, nyilászátócsete, fűtéskorszerűsítés

‚ rc5Z1 I!nngelclcs, ‘n lts,in,esrrc,
Béls_\Till Kfm. PROSZERV Nlérni<ki és Szolgálmaló Kím.

lu los ki rsz cr1, s I

..... Erldcl „
. Ertckclcsi . . Lrtckclc,. I

. . . .
‚ Rcs,s,cni —pontok . Lriclclcs I . ‚ - . os

L rtckclcs rosz< z cm po n i . A an I_s t . ps n Iszani es Ajaimlat ‚ pon tSZanl O S5 U lv—s,ani a I pa ntsam -. p ‚II Lsia
. snhsza,n sz’,rzas 1 itvszan s’

. m

Nenó ajnIati ár (HUF-
7)) 18 638 115 Ft 936

17 413 129
0(L) 7000)

egosz fonnt) Ft

36 hónapos jóláliáson felül
vállalt Ii Islsletjólállás idcjc
(cglsz hónap; minimum O Ill 36+0 (1,<») 1),)))) 36+0 (1,01) ((,0<)

hónap; m Lxi ni una 24
hónap)

A za ILenmhcrilck a (clii ívás
lIl.t3) M/2, rncgliat.
i zaIm:ti (apa< Z lalaton

fetüti
tölmislet tapasztaiaia 1)) 21 Vo:.i lr<or< 24 Iio)

kiviichezés terülotén (cgész
hóna p;In in O hó nap — max

24
minap; clőnv t lZii,hs)

lláini’i’os hiei’zetü
nionkavállaiti l,evs,nása a ‚mos 0,))<) ((0)) nem ((0<<

kiviiclczésh,c (tgcn/Nem)
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Könn czetvédel,ni
vii LtLi 5Ol(

teljesítése (0-5 dl» (Igen!
Nem)

3 311,1111 3 6,1)11 311.1)1)

. 785,20

830,00

7. rész: Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés

7. rész: Flüszigeiclés, nyílászárócse re,
..; ‚: . . Bekes-% ‚Ii Kit. Primszen Kít.íti I es kcirsz er,s I leS

- ‚ .
. Eriékel

. -‚ . ‚ . Ertekelest . Eriekelesi
. . . . . Reszszetn-piintnk . . Ertekelest . . . ‚ es’E rtc ke les reszszcm1,c int t I . . Aj iii i . pon iszam es A rnla I ‚ po tts zan, ess II Iv—szaft’ I pn „tsz am .‚ liitntsza

‘ si, I,szam S zurzal:i sulvsz 1 fi sjsir,aia
. fi

Nettó ijánlati ár (IIUF - — 16 239 864 . 14 323 785 —

. . ill . 8h8 62l.%l (05)egesz fonni) l-i Fi

36 liánt ót(iIbíSO n felül
vállalt iiihhlcijóiállás ideje
(egész hónap; minimum0 Ill 36+0 11,1)1) 11,1)11 36+0 1(J))) ((,(Ill

hónap; maximum 24
im án ap)

A szakemhemeka felhivás
111.1.3) NI/2. megliai.
szakniai tapasztalatmimi

felüti
mülihiet tapasztalati Ill 2—I 1(1,1)11 íllIl_Il) 24 111,1111

kivitelezés lerületén (egész
hónap;min O hónap - max

24
ltóitap; elönv a tühI,)

I Liir.ittvns helyzetű
‚nitt,kaálialó l,e-on.isaa 5 nem ‚11:0 i_’s I nem Iml

ki’ itelezéslje (Igen/Nem)
) I
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Kli risvez etvéd cl n’i
válLtlásul —

) 3 3 6,))))leljesilcse (0—5 db) (Ige’s/
Nem)

751,60 630,00

830,00

9. rész: Hőszigetelés, nvílászárócserc, fűtéskorszerűsités

9. rész: Flöszigeielés, nyilászárőtsere,
... ‚; Bekes-V ill Kft. Proszen’ 1(6.Fules lei rs zertis i les

. Priékel
. Enekelesi Enekeles,Reszszetn-jsunlok Erlelcelesi ‚‚ I es’En eLI es reszszempml Éji, I -

-. Ajatila I pun Iszam e Aj lii la L pun tszain es5 LI I ‚.si.i Ina, ntszam .. pl n l5z.i
sulvszam szclrzata sulvszani szt,r,ala

.

155

Netlú ajánlati ir (I-IUF- 15 079 903 13 716 651
0(H) 7)59)0

egesz furint) Fi Ft

36 lión2pI,s jl)Ulk1sl)n felül
váj l.sh től,hlei;n tállás ideje

‚ (egész hónap; minimum O Is 36+0 ((,((II 0)5) 36t0 95) 1),))))
hónap; maximliIn 21

hónap)

A szakensl, emek a felhi ivás

111.1.3) M/2. nseghsa’.
szakmai lajsaszlahatun

felüli
iiihililet lapasztalaia Ill 24 1)),)))) l))0» 21 1(1(1(1

ki iiele,és Ierihelé,, (egész

hi6,,;pmin O hónap — max

21
hsiioip; előny a lübb)

1-lá, nin, 5 Ii ehvzel

ns,,nlO)VálLtló bevonása 5 neln (Lő)) (1,0(1 nem 1),)))) 11,0))

kivitehezésbe (Igeti/Neln)
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• Proszcrv KEt. — 831 )‚( 1) pont

2. Békés viii KEL — 785,20

7. rész

L. Proszen’ Kft — 83(1,00 pt

2. Békés viti KEt. — 75 L ‚60 pon I

9. rész

1. Proszen Kít. — 83()j

2. Békés vitl KEr. — 766.30 pont

kzt követően az értékelési rcszszemponrokra 6gvetetnmel Legjobb ár-érték arányú aántatot beavújtó — azaz
a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 l3ékéscsaba, lnrher utca 12. 2. cm. 220.) az 5.. 7. és 9.
részbeit — Ajánlattevő által benyújtott ajánlat került elbírátásra bírálóbizottság által.

MUL Hiánypódús

Ajánlaikérő a tárgyi közbeszerzési eljárás 5. 7. és 9. része tekinietében az érrékelési sorrendben
legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát megvizsgálta, amelynek alapjan, osszhangban sz ajánlatréreli kihívással
és a Kbt. —! 1. S—ával hiánvpótlási felhívást kütdört ki sz alabbi tartalommal:

5. rész;
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 220.)

HIÁNYPÓTLÁS:

1. .\jánlattevő által benyújtott ajánlarban található dokumentumok alapján megállapítható,
ajánlattevő kapacitást nyújtó gazdasági szereplot vesz ignvbe.

hosv

Tekintet/el anw, a neginM!/ sczkemb’r kapad/ch/ nyú,’JókJn/, i/kIre ‚ 7jJ j.,y7/» tát tv/ő
(t/t 1t//((/I O.. O//JI Á t/’(/t//(( lí( fl)lh tZ i/t/i / Á nni ho; íj íi da ig? UI t,h/O/ u I k R / tű/s ..j.; bs tia gcy/a wgi
snp/uktr t’ot;;/ko:6 /u/h,nichyók /n(a6%i.l?( .iOtá/i, iii/i/l kapaii/áit ‘)‘2 “»:g ‘Z
/r,u/sfs’/i;c’n pedig aa/wJg/ .snp/6k kög’öt/ /iig/eiii sgvrkhn.

Nő ntyezc iv cmi

Icijesílúse (0—5 db) (Igen!
Nem)

)

5. rész
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7. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, jnrher utca 12.2. cm. 220.)

IIIÁNYPÓTLÁS:

1. .\jánlattevő által benvój o r ajánlarban található dokumenwmok’tbpján megátlapítható, h )gv
ajánlattex’ő kapacitást nvujto gazdasági SzeLeplot vesz igénybe.

I ki;,ie/ieI anzi, /wgy a ‚noi,,hiuloii s’tzkemhe; kapa tasi n;ú;iokéui, i/kin’ i’;v;; dés ie’iy?áJben tei verni
(l//’aI/aIJ O.O/ (Ni X n aupi ;‚g n;’h ;‘ mis s,gy / ‚iii /mg; a gada wgi . a p/ői i. I KR S ‚ui „u b ii a ga tk; tagi
‘‘;vp/ok;v ‚‘oimlko; iu/wm’h7dk mcgcuiása sonhi, ‘ujj;! kapar/ás! /5)6/ló .vr;’e:,pikéuie/b,9e ingg, ( I ki(
‘m/sen5eu pedg a ji;kwgi .eenp/ők kö:,hfl ;g feni .;v’’k’iwn.

9. rész:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. 5600 Békéscsaba. I utlier utca 12. 2. cm. 220.)

IIIÁNYPÓT LÁS:

1. Ajánlartevő által benyújtott ajánlaWaii található dokumentumok alapján megállapítható, hogy
ajanlatrevo kapacirást nvttjt() gazdasági szereplőt vesz igénybe.

E’kinieue/ ami, ho,gy a iuegapuz/oi! szykembe; kapadiá.i nyújióku!. J/kü’’ a .ie;ődá ie/jeE?ámJben ns1 jelű
i/; i//t,,! o..j! „I Xii n, i <g 11)1 I iNt 1, X ‚ in i ‚a.da ag; . i »lvi ct. I kR ; ndL iVh ; ci ‚ ikz tij

s;:’;»/okiv ;‘otic;iko;:ó iiJhizmhiók ‘mgac’lta ‚n»j! «‘/l n’e:e/kón1J* meg, I iKJQ
wndi:erhen pedg a,gadaságí sere»/6k köb7’ rh)/!eni s/rn,ken.

lxi Hiánypótlás bírálata

Nem nyújtott be hiánvpótlást: Nem releváns.

N váj tott be h anypotbs t:

PROSZkR\T Mérnöki és Szolgáltató KEr. (5600 Békéscsaba, I .uiher utca 12. 2. int 220.) 5., 7., 9.
részekben

Birálóbizottság rnegállapitj. hogy a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (56t)0 flékécsaba, ].uil,er
utca 12. 2. cm. 22 ).) Ajánlattevő a hiánvpótlást az \jánlatkérő által Idjelölt határidő lejártáig megtelelo
tartalommal rnegküldte. további hiánpótlásra. ténvl!as osztazásara nem volt szükség a 5., 7., 9. részekben.

\jánlatkérő a Kbt. 69. (1)— (2) bekezdés szerint a bírálat első szakaszát elvégezte.
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.\ Békés-Viii Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés. Dózsa Görgv Utca 3.) .\jánlatrevó ajanhita
a tárvi közbeszerzési eljárás 1.. 2.. -L. és 8. része eseieben écényes ajánlainak minósük megfelel sz
ajánlarréreli felbívásban es kozbeszerzesi di )kuineniumokban foglalt előírásoknak. valamInt a jogszab3lvi
rendelkezés ekn ek.

A PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató fűt. (560<) Békéscsaba, Luther utca 12. 2. cm. 22R Ajátilattevó
ajánlata a tárgyi közbeszeezést eljárás 3., 5., 6.. 7.. 9., és ((I. része esetében én wesajánlatnak minosul,
megfelel az ajánlat I éieli íelbívásban és közbeszerzési doktimentumi )khan foglalt eloirasi knak, valamint a
jogszabályt rendelkezéseknek.

X. Döntési javaslat

Ajanlatkero Bíráló Bizottsága megállapítja, hogy a tárgyi eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében a Békés—ViII
Kereskedelmi és Szolgáltató fűt. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) Ajánlartevő ajánlata az értékelési
részszempoiwik szerint a legjobb ár—érték arányú ajánlat.

A Bíráló Bizottság javasolja Döntéshozónak. hogy a Kbt. 69. (4)—(6) bekezdéseit alkalmazva - sz
érrékelési részszempnnrokra figyelemmel csaka legjobb ár-érték arányú ajánlatoi benyújtó — azaz. 1., 2., 4.,
és 8. rész esetében a Békés-ViII Kereskedelmi és Szolgáltató fűt. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.)
Ajánlattevőt kérje fel a műszaki-szakmai (NI/l -. Nl72. alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlattéli
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás benvújtására.

Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága negállapiija. hoRv a tárgyi eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része esetében a
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, itither utca 12, 2. cm. 220.) Ajánlattevő
ajánlata az értékelési részszempontok szerint a legjobb ár—érték arányú ajánlat.

A Bíráló Bizottság javasolja Döntéshozónak, hogy a Kbt. 69. (4)-(6) bekezdéseit alkalmazva - sz
értékelési részszempontokra figyelemmel csak a legjobb ár—érték arányú ajánlatot benyújtó — azaz, 3., 5., 6.,
7., 9., és 10. része esetében a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Luther utca
12. 2. cm. 220.) Ajánlattevőt kérje fel a műszaki-szakmai (M/l.. N[/2.) alkalmassági követelmény
tekintetében az ajánlattéli felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban ekiirt igazolás benyújtására.

K.m.f.

Gál \ndrás Kovács Szilvia

a birálóbizottság szavazo tagja, elnök a bírálóhizottság szavazó taja

dr. Tanai udtt dr. Palotai Péter

a birálóbizottság szavazó lagja bírálóbizottság szavazr, tagja
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Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviseki-testületénck Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága felhatalmazza Mucsi András elnököt, hogy a határozat 1. sz.
melléklete szerinti közbenső döntést aláírja.

I latáriclő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2019. Június 26.

Mucsi András s.k.
bizottsági elnök
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sz. melléklet

2. SZÁMÚ KÖZBENSŐ DÖNTÉS
a Békés Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított

„Épüktenergetikai korszerűsités —2. ütem” tárgyú,

a bit. 113. szerind nyílt közbeszerzési eljárásban a kht. 69. (4) bekezdés szerinti igazolasok
hekérése kapcsán

‚\lulirott Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, mint a Békés Város
Önkormányzata Ajánlatkérő Döntéshozója a Bírálóbizottság javaslata alapján az alábbi közbenső
döntést hozom az „Épületenergetikai korszerűsítés — 2. ütem” tárgyú, az lKR rendszerben
I KR000275792() 19 azonosírúszámon nyitvántartott, Kbt. I t3. ‘, szerinti összefoglaló tájékoztatás
kúzzététeével induló nyílt közbeszerzési eljárásban:

Megállapítom, hogy a tárgyi eljárás 1., 2., 4., és 8. része esetében a Békés-Viii Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca 3.) Ajánlattevő ajánlata az értékelési
részszemponrok szerint a legjobb ár—érték arányú ajánlat.

A tárgyi eljárás 1.. 2.. 4., és 8. része esetében elrendelem az alkalmassági követelmények
tekintetében az ajánlattételi felhíváshan előírt igazolások bekérését a Kbr. 69. (4)-(6)
hekezdéseit alkalmazva — az érrékelési szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbbnek
tekinthető — a Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Dózsa György Utca
3.) .\jánlattevő vonatkozásában.

Megállapítom, hogy a tárgyi eljárás 3., 5., 6., 7., 9., és 10. része esetében a PROSZERV
Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Lutber utca 12. 2. cm. 220.) Ajánlattevő ajánlata
az értékelési részszernpontok szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlat.

A tárgyi eljárás 3.. 5., 6., 7., 9.g és 10. része esetében ekendelem az alkalmassági
követeények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások bekérését a Kbr.
69. (4)-(6) bekezdéseit alkalmazva — az értékelési szempontokra figyelemmel csak a
legkedvezőbbnek tekintbet6 — a PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5601) Békéscsaba,
Luther utca 12. 2, cm. 220.) Ajánlattevő vonatkozásában.

Kelt: Békés, 2019. június 26.

MLtcsi _\ndrás
Ugyrendi. Lakásügi, Lgészségügvi és

Szociális Bizottság
Elnök


