
EKR000502872019 2019.10.01 12:30:42

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.devavanya.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.devavanya.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:18393/2019  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Dévaványa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Multifunkciós központi épület kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000502872019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dévaványa Város Önkormányzata EKRSZ_
62388104

Hősök Tere 1.

Dévaványa HU332 5510

Valánszki Róbert

polgarmester@devavanya.hu +36 66483100

JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
16339020

Monostori Út 34.
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45211350-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000502872019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

www.devavanya.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.devavanya.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Budapest HU110 1031

Király Róbert

rkiraly@juratio.hu

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Multifunkciós központi épület kialakítása

Építési beruházás

1451,19 m2 nettó alapterületű, 3 szintes központi multifunkcionális épület építése, és a kapcsolód telek (4251 m2) komplett rendezése
feltáró út, járdák és parkolók építésével,burkolt és zöld felületek kialakításával, rendezésével. Az épületben közigazgatási funkciónak 
megfelelő irodák, ügyfélvárók, közösségi terek, tárgyalók, továbbá kulturális funkciónak megfelelő rendezvényterem és kiállítótér 
kerül tervezésre, valamint a földszinten kiadásra alkalmas üzlethelyiség kerül kialakításra speciális vagyonvédelmi előírásokkal. Az 
Árpád utca felöli épülettömeg hagyományos megformálású, kiemelt díszbejárattal. Az egyszerű tömegű létesítményt a Köleshalmi utca 
felöl egy hangsúlyos nyaktag zárja, melyben lift is elhelyezésre került. A létesítmény közforgalmat bonyolít le, ennek megfelelően teljes
körűen akadálymentesített kialakítással készül. A létesítmény gazdaságos fűtési és üzemeltetési igényeinek biztosítására, egy komplex 
épületgépészeti rendszer kerül kiépítésre, amellyel a fűtési és hűtési energiáról egy, a környezeti viszonyoknak megfelelően 
üzemeltetett levegő-levegő hőcserélő, hőszivattyú gondoskodik. Az épületen napelemek kerülnek elhelyezésre. A tűzvédelmi 
szempontok és előírások miatt egy beépített tűzjelző kiépítése szükséges, ezzel párhuzamosan egy vagyonvédelmi rendszer kiépítése is
szükséges a megvalósítás során. A járda felületek kőzúzalék ágyazatba rakott színes beton térkő burkolattal készülnek. A telek 
rendezése során őshonos növények kerülnek telepítésre. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a 
dokumentáció mellékletét képező egységes szerkezetű kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési eljárásban 
beszerzésre kerülő építési beruházás ezen teljes kivitelezési tervdokumentáció alapján kerül megrendelésre, így ez képezi alapját az 
ajánlattételnek. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés 
rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 
46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében 
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel 
egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1451,19 m2 nettó alapterületű, 3 szintes központi multifunkcionális épület építése, és a kapcsolód telek (4251 m2) komplett rendezése
feltáró út, járdák és parkolók építésével, burkolt és zöld felületek kialakításával, rendezésével. Az épületben közigazgatási funkciónak 
megfelelő irodák, ügyfélvárók, közösségi terek, tárgyalók, továbbá kulturális funkciónak megfelelő rendezvényterem és kiállítótér 
kerül tervezésre, valamint a földszinten kiadásra alkalmas üzlethelyiség kerül kialakításra speciális vagyonvédelmi előírásokkal. Az 
Árpád utca felöli épülettömeg hagyományos megformálású, kiemelt díszbejárattal. Az egyszerű tömegű létesítményt a Köleshalmi utca 
felöl egy hangsúlyos nyaktag zárja, melyben lift is elhelyezésre került. A létesítmény közforgalmat bonyolít le, ennek megfelelően teljes
körűen akadálymentesített kialakítással készül. A létesítmény gazdaságos fűtési és üzemeltetési igényeinek biztosítására, egy komplex 
épületgépészeti rendszer kerül kiépítésre, amellyel a fűtési és hűtési energiáról egy, a környezeti viszonyoknak 
megfelelőenüzemeltetett levegő-levegő hőcserélő, hőszivattyú gondoskodik. Az épületen napelemek kerülnek elhelyezésre. A 
tűzvédelmi szempontok és előírások miatt egy beépített tűzjelző kiépítése szükséges, ezzel párhuzamosan egy vagyonvédelmi rendszer
kiépítése is szükséges a megvalósítás során. A járda felületek kőzúzalék ágyazatba rakott színes beton térkő burkolattal készülnek. A 
telek rendezése során őshonos növények kerülnek telepítésre. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a 
dokumentáció mellékletét képező egységes szerkezetű kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési eljárásban 
beszerzésre kerülő építési beruházás ezen teljes kivitelezési tervdokumentáció alapján kerül megrendelésre, így ez képezi alapját az 
ajánlattételnek. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés 
rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 
46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében 
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel 
egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU332 Békés

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45211350-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Multifunkciós központi épület kialakításaII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

479 199 637Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

5510 Dévaványa, Árpád u. 1. hrsz.:371.

Igen

Vállalt többletjótállás ideje (hónap (az előírt 24 hónap időtartamon túl min. 0, 10
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IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70nettó ajánlati ár (ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

maximum 12 hónap)

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap)
(minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)

20

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

Nem

Nem

Nem
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HUFPénznem:

479 199 637A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11042851204A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 66441027Fax:Internetcím:

+36 66443484Telefon:kaczko.bolem@gmail.comE-mail:

Őszi Utca 3Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU332NUTS-kód:BékéscsabaVáros:MagyarországOrszág:5600Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
10938672

Nemzeti azonosítószám

BÓLEM Építőipari Kft.Hivatalos név:A nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.09.16V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Multifunkciós központi épület kialakításaElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)07768/2019

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

Igen
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

11042851204Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Őszi Utca 3Egyéb cím adatok:

HU332NUTS-kód:BékéscsabaVáros:MagyarországOrszág:5600Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
10938672

Nemzeti azonosítószámBÓLEM Építőipari Kft.Hivatalos név:

12739545204Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Dózsa György Utca 3Egyéb cím adatok:

HU332NUTS-kód:BékésVáros:MagyarországOrszág:5630Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
72436435

Nemzeti azonosítószámBékés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(A rendszer automatikusan tölti)2019.10.01

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2019.05.01 2019.05.01 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.05.15 2019.05.15 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.05.24 2019.05.26 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.05.29 2019.05.30 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.06.06 2019.06.06 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.06.13 2019.06.16 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.06.20 2019.06.23 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.06.26 2019.06.26 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása
Megjelent 2019.07.01 2019.07.02 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2019.09.23 Király Róbert Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 10 sor (1 / 1)

 




