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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

„Termelői piactér kialakítása Almáskamaráson"

Ajánlatkérő
neve:

Almáskamarás Község Önkormányzata

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Almáskamarás

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_7705652
0

Dózsa György Utca 54.

Postai cím:
Város:

Almáskamarás Község Önkormányzata

NUTS-kód:

HU332

Dr.

Szilva

szilva.gabor@gmail.com

Telefon:

Postai irányítószám:

5747

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 706246310

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
„Termelői piactér kialakítása Almáskamaráson"

EKR000989372020

2020.10.28 11:20:05

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Helyi termelői piac kivitelezése az Almáskamarás, Szent István utca 30 szám alatt lévő 503 helyrajzi számú teleken, térmértéke 1155
négyzetméter, jelenleg a telek beépített.
A tárgyi telek előtt beton burkolatú járda, zöld felület, aszfalt burkolatú úttest és a szemben lévő oldalon zöldfelület, betonlap
burkolatú járda található. A tárgyi telek előtt a zöldfelületben fák és egy villany oszlop találhatók. A tervezett beépítés a meglévő
közterületi elemeket nem zavarja. A tárgyi telek 1 db útcsatlakozással rendelkezik, mely a tervezés során változatlanul marad, új
útcsatlakozás nem készül.
A tervezett épület mellett kialakított parkolóban 6 db parkoló és 1 db mozgássérült parkló lett tervezve. A tárgyi teleken összesen 7
db gépkocsi lett elhelyezve, így a termelői piac parkoló igénye biztosított. A tervezett gépjármű parkolók és a szomszéd épületek
állandó tartózkodású helyiségeinek nyílászárói között – minden irányban – a minimális 5 méter védőtávolság megvan.
A termelői piac tervezett parkolójában 5 db kerékpár tárolására alkalmas kerékpár tároló kerül kialakításra, így az elhelyezendő
kerékpárok száma biztosított.
A TERVEZÉSSEL ÉRINTET ÉPÜLETEK MUTATÓSZÁMAI:
Bruttó alapterület: 156,90 m2
Bruttó szintterület: 156,90 m2
Nettó alapterület:
Fedett-nyitott
közlekedő
Árusító hely Vizesblokk helyiségek
Tárolók
Földszint 39,48 66,63 15,75 12,25
Összesen: 134,11
ÖSSZES – HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 134,11 m2
HASZNOSÍTHATÓ – HASZNOS - NETTÓ ALAPTERÜLET: 134,11 m2
Az épület átlagos építménymagassága: 3,11 m
Utcai homlokzat magassága: 3,11 m
Belmagasság: 3,00-4,90 m
Padlómagasság: ±0,00 m
HELYISÉG KIMUTATÁS:
(a 312/2012(XI.8.)) Korm. rendelet 8. melléklet 1.8. pontja szerint)
Helyiség megnevezése Nettó alapterület
Fedett-nyitott kültéri közlekedő 24,07 m2
Fedett- nyitott kültéri közlekedő 9,77 m2
Árusító tér 1 3,57 m2
Árusító tér 2 3,57 m2
Árusító tér 3 3,57 m2
Árusító tér 4 3,78 m2
Árusító tér 5 3,57 m2
Árusító tér 6 3,57 m2
Árusító tér 7 3,57 m2
Árusító tér 8 3,78 m2
Közlekedő 37,65 m2
Takarítószer tároló 0,70 m2
Férfi vécé 4,31 m2
Női vécé 6,07 m2
Mozgássérült vécé 5,37 m2
Fedett szárazkapu áthajtó 5,64 m2
Fedett kerékpár tároló 7,78 m2
Fedett kuka tároló 3,77 m2
Összesen: 134,11 m2
A részletek a mellékelt műszaki leírásban és tervdokumentációkban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. része
Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000989372020

IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.10.05
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Hotya Mihályné egyéni vállalkozó, Magyarország 5742 Elek, Kisfaludy Utca 17

68788834224

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Hotya Mihályné egyéni vállalkozó

100

Szöveges értékelés:

Minden értékelési szempont szerint Hotya Mihályné EV. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

10

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:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

EKR000989372020

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Hotya Mihályné egyéni vállalkozó, Magyarország 5742 Elek, Kisfaludy Utca 17

68788834224

Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
felelős műszaki vezető
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Stumpf János egyéni vállalkozó
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.) - Stumpf János egyéni vállalkozó

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2020.10.27

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

EKR000989372020

2020.10.27
2020.10.27

2020.11.06

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Figyelemmel arra, hogy az Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat az Országos Karbantartó és Építőipari
Szolgáltató Kft. ajánlatát az értékeléskor és bírálatkor nem vette figyelembe.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2020.10.27 17:10:02

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
dr.szilva.gabor

