20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Veszprémi Főegyházmegye
8200 Veszprém, Vár utca 18.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Ajánlatkérő Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ elnevezésű projektjéhez,
mely a KDOP 2.1.1–B pályázat első fordulóján nyertes pályázaton alapul, kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Mennyisége: A műszaki ellenőr által ellátott feladatok
Előkészítő feladatok –
Tervek műszaki ellenőri ellenőrzése
-

Az átadott tervdokumentáció műszaki ellenőri ánézése.

-

Részvétel a hatósági és kivitelezői bejárásokon.

Kivitelezés időszaka
Műszaki ellenőrzés
-

A kivitelezési munkák ellenőrzése, felülvizsgálata annak, hogy a beépített anyagok
és a munka minősége megfelel-e a terv és a vonatkozó szabványok szerinti
előírásoknak.

-

A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák, valamint a kivitelező által
javasolt módosítások műszaki felülvizsgálata, javaslattétel a Megbízó felé azok
elfogadására vagy elvetésére.

-

Változtatások elrendelése előtt azok hatásának megvizsgálása költség, minőség,
határidő és üzemeltetés szempontjainak figyelembevételével.

-

Korai figyelmeztetés olyan események, kérdések tekintetében, amelyek várhatóan
befolyásolják a költségvetés alakulását.

-

A Generálkivitelező és a közvetlen szakági szállítók, vállalkozók (biztonságtechnika,
IT, egyéb gyengeáram) munkájának összehangolása, a szükséges egyeztetések meg
szervezése.

-

Az építési napló folyamatos ellenőrzése és ellenjegyzése.

-

Amennyiben a Generálkivitelező a szakági alvállalkozók munkájának ellenőrzését
ismételten (egy-egy munkafolyamat esetében 3 egymást követő alkalommal) nem
megfelelően, illetve nem megfelelő gyakorisággal végzi, Megbízó –
Generálkivitelező költségére – a szükséges ellenőrzéseket köteles elvégezni.

-

A szerződésben rögzített részteljesítések műszaki ellenőrzésének elvégzése,
javaslattétel a Megbízó felé azok elfogadására.

-

A kivitelezés folyamán rendszeres (minimálisan heti 1-szeri) helyszíni szakági
ellenőrzés.

Pénzügyi ellenőrzés
-

Generálkivitelezői teljesítések szakági ellenőrzése és jóváhagyása;

-

Korai figyelmeztetés olyan események, kérdések tekintetében, amelyek várhatóan
befolyásolják a költségvetés alakulását;

-

A specifikáció változtatásának hatása a költségvetésre;

-

Megbízó által elrendelt vagy a Generálkivitelező által javasolt változtatások
költségvonzatának ellenőrzése, javaslattétel Megbízónak annak elfogadására vagy
elvetésére.

Próbaüzemek, üzempróba
-

Részvétel az épületgépészet, elektromos erős és gyengeáramú rendszerek és
berendezések üzemi próbáin, próbaüzemeltetésén és a szerződésben rögzített
paraméterek teljesítését igazoló méréseken;

-

A szerződésekben rögzített paraméterek teljesítésének ellenőrzése;

Műszaki átadás-átvétel és használatbavételi eljárás
-

A hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hibajavítás
ellenőrzése;

-

Az átadási dokumentáció(k) és mellékletei(k) (kezelési és karbantartási utasítások,
garanciára vonatkozó okmányok, műbizonylatok, gépkönyvek, mérési
jegyzőkönyvek stb.) ellenőrzése és Megbízó részére történő átadása;

-

A szerződésben rögzített paraméterek teljesítését igazoló mérések ellenőrzése;

-

Közreműködés a közmű hozzájárulások és a szakhatósági nyilatkozatok beszerzése
ügyében;

Jelentések, Jegyzőkönyvek, kapcsolattartás
-

Műszaki ellenőri havi jelentés elkészítése,

-

Megbízott felelős min, két hetente egy az érdekelt felek részvételével tartandó
műszaki egyeztetések összehívásáért, megszervezéséért és levezényléséért.
Megbízott ezen egyeztetésekről 5 napon belül emlékeztetőt küld Megbízó részére.

-

Megbízott köteles a részére megküldött dokumentumokat (műszaki témájú
szerződések, teljesítés igazolások, tervek stb.) legfeljebb 3 munkanapon belül
véleményezni.

-

Megbízott felelős a KÖH-el való kapcsolattartásért. A KÖH-el havonta legalább
kétszer egyeztet személyesen. (Amennyiben a KÖH képviselője részt vesz a két
hetente rendezett egyeztetésen ezen feladat teljesítettnek tekinthető.) Megbízott ezen
egyeztetésekről emlékeztetőt készít.

-

Megbízott a Megbízó részére hetente rövid összefoglalót készít az adott héten
elvégzett feladatokról, melyet emailen küld meg.

-

Megbízott felelős minden a Közreműködő Szervezet által kért műszaki
dokumentáció összeállításáért, melyet a KSZ kérésének kézhezvételéttől számított 5
munkanapon belül köteles összeállítani.

-

A kapcsolattartás minden esetben elektronikus (e-mail, ftp szerver), illetve az
előzetesen pontosan egyeztetett esetekben faxon, illetve levélben történik. Azt, hogy
milyen információkat kell faxon, illetve levélben is eljuttatni, a megbízó határozza
meg.

3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos:
Tárgyalás nélküli.
4. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Igen.
b)∗
∗ Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
c)∗
∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
d)∗
∗ Az ellenszolgáltatás összege:
12.480.000,- Ft + ÁFA
5. A benyújtott ajánlatok száma:
1 db.
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:
Ajánlattevő neve:
Spányi és Jakab Kft.
Székhelye:
H-1123 Budapest, Győri út 13.
Ajánlati ár (nettó Ft):
12.480.000,- Ft
Helyszíni jelenlét mértéke:
180 (nap)
Ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
foglaltaknak, egyben az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:
Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

A részszempontok

Spányi és Jakab Kft.
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
Értékelési
(adott esetben az pontszám
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

7

100

700

Helyszíni
3
jelenlét mértéke

100

300

Ajánlati ár:

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a
részszempontokra
adott pontszám
szöveges értékelése:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1000

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lineáris arányosítás módszerével értékeli: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme a maximális pontszámot kapja (100), a leggyengébb ajánlat tartalmi
eleme a minimális pontszámot kapja (1). A két érték között lineáris a pontkiosztás. Azonos
pontszámot elérő ajánlattevők esetén a nyertes a kedvezőbb ajánlati árat adó ajánlattevő.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
--8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Spányi ésJakab Kft.
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
H-1123 Budapest, Győri út 16.
Ajánlati ár (nettó Ft):
12.480.000,- Ft
Ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
foglaltaknak, egyben az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazta.
b)∗
∗ A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

--9.∗
∗: Egyéb információk:
10.∗
∗ Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:
11.∗
∗ Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:
2009. március 27.
12. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2009. május 22.
13. A szerződéskötés tervezetett időpontja:
2009. szeptember 01.
14. Az összegezés megküldésének dátuma:
2009. május 22.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

