ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000448972021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Festés, mázolási és melegburkolási munkák

Ajánlatkérő
neve:

Készenléti Rendőrség

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

Készenléti Rendőrség

Postai cím:

Kerepesi Út 47-49

Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Szőke

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

15720199251

Nemzeti azonosítószám

szokebal@kr.police.hu

Telefon:

1101

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 19994686

Fax:

+36 19994044

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Festés, mázolási és melegburkolási munkák

II.2) A beszerzés mennyisége

EKR000448972021

2022.04.14 08:44:41

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész Festés, mázolási munkák vonatkozásában:
Feladat a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő budapesti, dunakeszi és remeteszőlősi ingatlanjain található épületek belső
festési, mázolási munkáinak elvégzése. A festési mázolási munkákhoz szükséges minden anyagot és segédanyagot Ajánlatkérő
biztosítja, beleértve glett anyag, festék, csiszolópapír, maszkoló szalag, takarófólia, hullámpapír (padló takaráshoz), stb., valamint a
sitt elszállításához szükséges konténert és a konténer szállítását is. Az elektromos szerelvények, lámpatestek le és felszerelése,
valamint az egyéb fali szerelvények (függönykarnis, tartó konzolok, polcok, tükrök, szükség esetén radiátorok, stb) le és felszerelése
szintén Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő végzi a bútorok rakodását, összetolását. Ajánlatkérő biztosítja a festéshez a
közműszolgáltatásokat (víz, elektromos energia …).
A keretszerződés összegéből lehívott megrendelés alkalmával minimálisan elvégzendő festési munka 300 m2, vagy minimálisan
elvégzendő mázolási munka 50 m2. Lehet egyszerre festési és mázolási munka is, ekkor minimum 300m2 festés és a festéssel érintett
területen belüli mázolási munkák, aminek nincs minimum korlátja.
2. rész Melegburkolási munkák vonatkozásában:
Feladat a Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő budapesti, dunakeszi és remeteszőlősi ingatlanjain található épületek belső
melegburkolási munkáinak elvégzése (PVC és laminált padló). Az egyszerre elvégzendő burkolási munka minimálisan 100 m², amely
megrendelés útján kerül lehívásra a keretszerződés összegéből.
Ajánlatkérő biztosítja az elvégzendő munkához a szükséges anyagokat: melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok (PVC,
laminált padló, ragasztók szegélyek, aljzatkiegyenlítő anyagok…), valamint a sitt elszállításhoz szükséges konténert és a konténer
szállítását is. Ajánlatkérő feladata a helyiségekből a berendezések, bútorok elszállítása, vissza rakodása. Ajánlatkérő biztosítja a
melegburkolási munkákhoz szükséges közműszolgáltatásokat (víz, elektromos energia).
Az ajánlat során úgy kell megadni az egységárakat, hogy a műszaki leírásban szereplő bármely feladat szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi járulékos költségeket is tartalmazza (munkadíj, kiszállási díj, munka elvégzése utáni durva takarítást, törmelék
és hulladék konténerbe történő berakását).
A munkálatok során irodák, folyosók, raktárhelyiségek, eligazító helyiségek, előadó termek, folyosók, kisebb műhelyek,
melegburkolatainak cseréjét kell elvégezni.
Első lépésben fel kell bontani a meglévő melegburkolatot, a szegélyeket, ha szükséges az ajtó küszöböt, illetve burkolatváltót. Az
elbontott burkolat alatti aljzatot meg kell vizsgálni, a laza részeket el kell távolítani, illetve, ha szükséges a meglévő hidegburkolatot is
el kell távolítani. Amennyiben a felbontott parketta alatt párnafák, vagy deszkázat és salak feltöltés van, abban az esetben a
Ajánlattevő feladata elbontani a parkettát és az alátét fákat, valamint az új melegburkolat, illetve ha szükséges felületkiegyenlítés
elkészítése. Megrendelő feladata a salak feltöltés elszállítása és az új aljzatbeton elkészítése. PVC burkolatot hegesztéssel kell toldani,
a szegély kialakítása a padlóburkolat 10 cm-es felhajtásával, merev holkerrel történjen. Laminált padlóburkolatnál a szegély a
padlóburkolattal azonos színű legyen.

Az elvégzendő feladatokra vonatkozó további követelményeket a KKD részét képező műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
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

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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

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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Festés, mázolási munkák

A szerződés száma:

1
Igen

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

1

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

VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT., Magyarország 1221 BUDAPEST, PEDELLUS UTCA 36

10372636243

Ajánlattevő ajánlata tartalmazott valamennyi olyan dokumentumot, amelyet az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban Ajánlatkérő meghatározott, illetve amelynek benyújtását a Kbt. kötelezővé teszi. Ajánlattevő a benyújtott
nyilatkozatok alapján, illetve a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése (EKR nyilvántartás a kizárt
ajánlattevők vonatkozásában) alapján nem áll a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő
ajánlata megfelelő, alkalmas a szerződés teljesítésére az előzetes ellenőrzés alapján. Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz
aránytalan vállalást.
1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra)*: 26200
2. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap): 7
3. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem): igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT.

1000

Szöveges értékelés:

Az értékelés során kapott, súlyszámmal felszorzott értékelési pontszám: 1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
1. részszempont Ajánlati ár (nettó Ft/óra): Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. pont aa) alpontja szerinti fordított
arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
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2. résszempont Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap): Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám (2020. március 25.) V. pontja,
valamint a Miniszterelnökségi útmutató szerinti (Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) két szélső érték közti arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
3. részszempont Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem) esetében Ajánlatkérő a pontkiosztás módszertanát
alkalmazza.
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:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT., Magyarország 1221 BUDAPEST, PEDELLUS UTCA 36

10372636243

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be, az alábbi vállalásokkal:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra)*: 26200
2. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap): 7
3. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem): igen
Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
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:
festés, mázolás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
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.2.8) 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

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

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

1

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

VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT., Magyarország 1221 BUDAPEST, PEDELLUS UTCA 36

10372636243

Ajánlattevő ajánlata tartalmazott valamennyi olyan dokumentumot, amelyet az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban Ajánlatkérő meghatározott, illetve amelynek benyújtását a Kbt. kötelezővé teszi. Ajánlattevő a benyújtott
nyilatkozatok alapján, illetve a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése (EKR nyilvántartás a kizárt
ajánlattevők vonatkozásában) alapján nem áll a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő
ajánlata megfelelő, alkalmas a szerződés teljesítésére az előzetes ellenőrzés alapján. Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz
aránytalan vállalást.
1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra)*: 26900
2. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap): 7
3. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem): igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT.

1000

Szöveges értékelés:

Az értékelés során kapott, súlyszámmal felszorzott értékelési pontszám: 1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
1. részszempont Ajánlati ár (nettó Ft/óra): Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. pont aa) alpontja szerinti fordított
arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
2. résszempont Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap): Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám (2020. március 25.) V. pontja,
valamint a Miniszterelnökségi útmutató szerinti (Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) két szélső érték közti arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
3. részszempont Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem) esetében Ajánlatkérő a pontkiosztás módszertanát
alkalmazza.
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:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
VIAWATT ÉPÍTŐIPARI KFT., Magyarország 1221 BUDAPEST, PEDELLUS UTCA 36

EKR000448972021

10372636243

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be, az alábbi vállalásokkal:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/óra)*: 26900
2. Felvonulási idő** (min. 7 naptári nap- maximum 21 naptári nap): 7
3. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása (igen/nem): igen
Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
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:
melegburkolás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
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.2.8) 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

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

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

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Mindkét - eredményes - rész vonatkozásában tekintettel arra, hogy csak egy ajánlatot nyújtottak be - és figyelemmel a Kbt. 131. § (8)
bekezdés f) pontjára - nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
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2022.04.14

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2022.04.14

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

