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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: Egri Főegyházmegye 

Postai cím: Széchenyi István u. 1. 

Város: Eger Postai irányítószám: 3300 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: "Mezőkövesd Szt. István Katolikus Általános Iskola felújítása és bővítése" (Kódszám: EFOP-

4.1.1-15-2016-00026) 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Bővítés hasznos szintterülete összesen: 1354,49 m2 

Telek alapterülete összesen: 10859 m2 

Egész épület bruttó beépített alapterülete: 2694,87 m2 

 

Új épület építése (41,98 m2 alagsor, 895,32 m2 földszint, 300,74 m2 emelet, 116,44 m2 tetőtér): alagsori szertár, 

közlekedő, mosdó, zuhanyzó helyiség, lift kialakítása; földszinti 450m2-es tornaterem, öltözők, orvosi szoba, zuhanyzó 

helyiség, közlekedő, műhely, szertár, folyosó kialakítása; emeleti tanári szoba, loggia, előtér, mosdó, gazdasági iroda, 

galéria, teakonyha kialakítása. 

 

Meglévő épület felújítása (749,49 m2 alagsor, 766,10 m2 földszint, 771,83 m2 emelet). 

 

Konyha felújítása (627,16 m2 földszint, 505,75 m2 emelet, 174,81 m2 tetőtér). 

 

542,2 m3-t érintő síkalapozás.  

47,76 tonna betonacél-szerelés, 347 m3 betonoszlop és pillér; vasbeton gerenda, koszorú, lemez készítése, mesterfödém 

betonozása, zsalukőfal és lépcső készítése. 

1674,7 m2-en zsaluzás. 

413,5 m2-en hőszigetelés. 

420,7 m2-en körüreges födémpadló elhelyezése, 276 db mesterfödém gerenda elhelyezése, 895 m2 stolica állvány 

készítése, 2570 db béléstest elhelyezése, 55 db nyílásáthidaló beemelése. 

225 db acélszerkezeti tőcsavar elhelyezése. 

4146 m3-t érintő földmunka végzése. 

2 gázkészülék beépítése, üzembe helyezése. 

32 db mosdókagyló, 3 db falikút, 12 db WC-berendezés, 2 db pissoir, 14 db zuhanyzó, 1 db rozsdamentes mosogató 

beépítése. 

1-1 db tornatermi, szociális blokki és alagsori szellőzőgép, valamint 2-2 db emeleti és alagsori  

elszívó ventilátor beépítése. 

195,2 m2-en napelem mező összeállítása.  

Villamos berendezésekhez, valamint tűzjelző berendezéshez kapcsolódó munkák.  
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész, XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113.§-a szerinti nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:- 

IV.1.4) 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 (2017/07/17) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Mezőkövesd Szt. István Katolikus 

Általános Iskola felújítása és bővítése" (Kódszám: EFOP-4.1.1-15-2016-00026) 

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: A közbeszerzési eljárás eredménytelen tekintettel arra, hogy a határidőben beérkezett egyetlen ajánlatban 

szereplő vállalkozási ár nettó 153.082.267,- Ft összeggel meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét, 

amelynek következtében a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pont szerinti eredménytelenségi ok fennáll.  

 

Az ajánlattételi határidőig csak egyetlen ajánlat került benyújtásra, ezért a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az eljárás 

eredménytelen. 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem 

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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, 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.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.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, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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), adószáma 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: 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/09/01) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/01) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.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: 

1./Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) és e) pontjai alapján fennálló eredménytelenségi okok miatt, a beérkezett egyetlen ajánlat 

értékelését nem végezte el. 

2./ Az ajánlatot benyújtott Ajánlattevő neve és címe, és ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

Jánosik és Társai Kft. (Székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 34.) 

Sor- 

Szám 
Megnevezés HUF 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj)  486.100.471,- 

2. ÁFA  131.247.127,- 

3. Ellenszolgáltatás összege (bruttó vállalkozói díj)  617.347.598,- 

  HÓNAP 

4. 

1 fő MV-É kategóriás felelős műszaki vezetőre vonatkozó feltételeknek megfelelő 

végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkező szakember 

többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2 alkalmassági kritériumhoz 

képest (hónapokban) [0-60 további hónap intervallumban értékelve] 

 

86 

  HÓNAP 

5. 

Vállalt jótállás ideje hónapokban meghatározva  

[legalább 24 hó – legfeljebb 60 hó] 

A legalább 24 hónapon felül vállalt jótállás ideje hónapokban meghatározva [0-36 hó] 

intervallumon belüli érték kerüljön feltüntetésre! 

36 
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