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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyomaendrod.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 66444568Fax:+36 66444568Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 66283288Fax: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

Gyomaendrőd Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

15 lakásos társasház építéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000824682021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 15725527204

Selyem Út 124

Gyomaendrőd HU332 5500

Pardi László

varosuzem@gyomaendrod.hu +36 66581232

Dr. Varga Imre 44584162204

Kinizsi Utca 13

Békéscsaba HU332 5600

Varga Imre

iroda@drvargaimre.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

134A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

II.szakasz: Tárgy

15 lakásból álló, részben 3 szintes, részben 2 szintes társasház építése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

15 lakásos társasház építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlat nem tartalmaz árazott költségvetést. A szakmai ajánlat teljes hiánya nem hiánypótolható figyelemmel a Közbeszerzési 
Hatóságnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatójára (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.).

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

26198855243Metropol Market Tervező és Kivitelező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1111 
Budapest, Lágymányosi Utca 12.

Az ajánlat nem tartalmaz árazott költségvetést. A szakmai ajánlat teljes hiánya nem hiánypótolható figyelemmel a Közbeszerzési 
Hatóságnak a hiánypótlás szabályairól szóló útmutatójára (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.).

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

27094170213ISOKELT Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos Utca 111.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltak szerint igazolta. 
Többletjótállás időtartama hónapban (0-36 hónap): 36 Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban: 592 423 757

11271727216Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc Út 13/a

Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltak szerint igazolta. 
Többletjótállás időtartama hónapban (0-36 hónap): 36 Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban: 494 408 403

11040471204LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Andrássy Út 37-43.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.09.22

2021.09.22
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