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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vas Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Főépület szertárkapu magasítás és csereKözbeszerzés 
tárgya:
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Vállalkozási szerződés Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség átépítése Főépület – szertárkapuk magasítása, cseréje 
Szombathely, Ady tér 1. Hrsz.:6028. Elvégzendő munkák és mennyiségei: A tűzoltólaktanya 1953-54-ben készült el. Eredeti funkciója 
az átadás óta megmaradt. A Petőfi S. u. és A Bruscher J. u. között, a két utcát összekötő út mellett található. Az épülete oldalhatáron 
álló módon lett az ingatlanon elhelyezve, főhomlokzata közvetlenül az utcára néz. A terület helyi védettség alatt áll, az épület nem 
védett. Az átalakítás a földszinti szerállásokat érinti. A településképi bejelentés megtörtént. A tudomásul vételről szóló határozatot 
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Főépítészi Irodája 2019. július 12-én hozta meg (
ügyiratszám: 532-2/2019). Szint-szám: részben pincézett, földszint + 2 emelet. (A torony 8 szintes: P+F+V em+tetőterasz). Az épület 
ÉK-i oldala mellett (közterületen) található a tűzoltóság 14 db. parkolója. Tervezett átalakítások: 1. Nyílásbővítés: A közterület felöli, 
kapuk magasságának növeléséhez a kapuk beton káváját le kell vésni a szemöldöknél valamint az oldalaknál is. A külső, íves műkő 
felső párkány is bontásra kerül. (Az oldalsó műkő keretezés megmarad). A felső elbontást a koszorú alsó síkjáig kell elvégezni. Az 
oldalsó elbontások után a kapuk tiszta szélessége +10-cmmel változik. A koszorú alatti vasbeton szerkezet a feltárások szerint a 
koszorúval nem egybeépítve készült. A statikai szakvéleményben foglaltak szerint elbontható. A bontást különös gonddal kell végezni, 
a megfelelő feltárásokról és dúcolásokról gondoskodni kell. A bontások után a szemöldök felső síkját úgy kell kialakítani, hogy a födém 
és a szemöldök legfelső része között min. 20 cm helyet legyen. (szekcionált kapu beépítése miatt). A koszorú alá a terven jelölt 
méretben (43/320 cm, 51 cm vtg.) és íves (r=344 cm) kialakítással műgyanta-erősített kéregbevonattal készült Austrotherm XPS 
formahabosított elem kerül beépítésre. A formahabosított alsó elemet dűbelezéssel és ragasztással rögzítik. A bontások és a kapu 
méretének kialakítása után sérült homlokzati részeket javítani kell. A javított homlokzati felületet a meglévővel azonos struktúrával és 
színnel kell javítani. 2. Szertárkapuk cseréje: A meglévő szertárkapuk, mind a közterület felöl, mind az udvar felöl erősen 
elhasználódtak, minőségük nem megfelelő. A közterület felöli részen a kapuk toldása is szükséges lenne a magasítás miatt. Építtető a 
fentiek miatt a kapuk cseréjét kérte. Ez 12 db kaput érint. A helyi területi védelem miatt a kapuk külső (homlokzati) nézete a 
meglévőkhöz kell, hogy igazodjon. A kapukat automata, hőszigetelt, szekcionált, alumínium kapukra (Hörmann ALR F42) cserélik. Ez a
szekcionált kaputípus kívülről burkolható. A burkolatot a jelenlegi kapuk ki-alakítása szerint készítik el. A mostani sötétbarna mázolás 
helyett a kapuk burkolata középszürke mázolást kap. A felső bevilágító felületek kívül-belül tükörfóliát kapnak. A kapuk belső oldala 
burkolatot nem kap. A kapuk beépítését úgy kell elvégezni, hogy a közterület felé eső kapukon az új tűzoltóautók (Rába Aquadux-X 
4000 4×4 típ.) átférjenek. Az új gépjárművek mérete (297/338 cm). A kapukat motorikusan nyitható módon alakítják ki, ami a 
vezérlőhelyiségből is nyitható lesz. A beépítés miatt a mennyezet alatt futó sűrített levegő vezetéket és fűtésvezetéket át kell helyezni. 
A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírás) tartalmaz-za. Ha a közölt leírások, kiírások 
bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való 
hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az 
ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és 
minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, 
rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is el-fogadja akkor is, ha a 321/
2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem 
került feltüntetésre.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Főépület szertárkapu magasítás és csere

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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907.90Balogh Ferenc egyéni vállalkozó

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, 
érvényes ajánlatot adta.

Szöveges értékelés:

910.00LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Balogh Ferenc egyéni vállalkozó Székhelye: 8978 Rédics Béke utca 41. Adószáma: 66963705-2-40 Ajánlat értékelési szempont 
szerinti tartalmi elemei: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 34 722 905,- HUF Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli 
többletvállalás (hónap) 0 hónap Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között 
IGEN Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között IGEN Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési 
munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez IGEN Érintett 
településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása IGEN Az 
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes.

66963705240Balogh Ferenc egyéni vállalkozó, 8978 Rédics, Béke Utca 41

LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8960 Lenti Béke Utca 40 Adószáma: 10702136-2-20 Ajánlat 
értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 34 612 132,- HUF Kötelezően előírt (24 hónap) 
jótálláson túli többletvállalás (hónap): 0 hónap Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00
óra között: IGEN Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között IGEN Vállalja, hogy zajjal járó 
kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez: IGEN 
Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása IGEN 
Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes.

10702136220LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 8960 Lenti, Béke Utca 40

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.09.12

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 34 722 905,- HUF Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az értékelési 
szempontok alapján a második legjobb ár-érték arányt megjelenítő, érvényes ajánlatot adta.

66963705240Balogh Ferenc egyéni vállalkozó, 8978 Rédics, Béke Utca 41

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

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 34 612 132,- HUF Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ajánlata teljes körű, érvényes. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az értékelési 
szempontok alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, érvényes ajánlatot adta.

10702136220LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 8960 Lenti, Béke Utca 40

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési módszer: A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja a ponthatárok közötti: — az 1. részszempont - egyösszegű nettó ajánlati ár - esetén fordított arányosítással, — a 2. 
részszempont - Kötelezően előírt (24 hónap) jótálláson túli többletvállalás - esetén egyenes arányosítással, — a 3. részszempont 
tekintetében az ajánlatokat az abszolút pontozási módszerrel határozza meg, ahol az „igen” választ 10 ponttal értékeli, míg a „nem” 
válasz 1 pontot kap.

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:

101

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

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontok alapján a második legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő, érvényes ajánlatot adta.

Szöveges értékelés:

Bontási munkák, egyes szállítási feladatok, egyes építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészeti és épületvillamossági 
munkák.

Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók személye még nem ismert.

Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók személye még nem ismert.

Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók személye még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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Az összegezést ellenjegyzem, Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszám 00178.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.27Lejárata:2019.10.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2019.10.22

2019.10.22




