14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Berhidai u. 6.
Város: Pétfürdő

Postai irányítószám: 8105

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Járda építési munkák 2016-ban Pétfürdőn

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Építés előkészítő és bontási munkák
Közmű szakfelügyelet
Burkolat bontása alaprétegekkel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal
Szegély bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal
D400 beton áteresz bontása, szállítással, lerakóhelyi díjjal
Beton előfej bontása szállítással, lerakóhelyi díjjal (4db)
Aszfaltvágás
Pad áthelyezése
D400 KG-PVC áteresz építése
Beton előfej építése
Hulladéktároló áthelyezése
Lépcső bontása szállítással, lerakóhelyi díjjal
Gyeprács bontása alapréteggel együtt, szállítással, lerakóhelyi díjjal
Beton szegély bontása szállítással, lerakóhelyi díjjal
Útépítési alépítményi munkák
Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással lerakóhelyi díjjal
(új járdaszakaszok helyén)
Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík
felületen I-IV talajosztályban.
Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra
Simító hengerlés a földmű felületén gépi erővel 95 % tömörségi fokra
Talajjavító réteg készítése murvából 30 cm vtg.-ban (járda)
Útépítési felépítményi munkák
Süllyesztett szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton
alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből
Süllyesztett kerti szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton
alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből
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Kiemelt szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton
alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből
"K" szegély építés alapárok kiemeléssel, murvaágyazattal, beton
alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből
Járda burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve,
0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves
csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 6 cm vtg. szürke
térkőből
AC-8 jelű hengerelt aszfalt bazaltzúzalékos kopóréteg készítése. Az alapréteg
szennyezetségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3
cm vtg. Kapúbehajtó szintre helyezése
Befejező munkák
Füvesített padka készítése, 4-5dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, kezelés
nélkül, gyomlálással, locsolással
Fa nyesése a járda űrszelvényében, 2 m magasságig
Hirközlő akna szintrehelyezése új térkövezhető postai fedlap kerettel
Vízzáró akna szintrehelyezése
Szennyvíz akna szintrehelyezése
Korlát festése
Víznyelőrács szintrehelyezése
Megvalósulási terv készítése
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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: Nyílt
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Járda építési munkák 2016-ban Pétfürdőn
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 12] tizenkettő
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az éjánlati ár rtékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u.7.
Ajánlati ár (nettó HUF): 22.121.990,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
2. STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infópark D épület
Ajánlati ár (nettó HUF): 25.508.291,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 12 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
3. SWIETELSKY Magyarország Kft.
1117 Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.
Ajánlati ár (nettó HUF): 25.234.500,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
4. PONT-PLAN Építőipari Kft.
1053 Budapest, Reáltanoda u. 5 4/1.
Ajánlati ár (nettó HUF): 27.547.765,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
5. COLAS Út Zrt.
1053 Budapest, Bocskai u. 73.
Ajánlati ár (nettó HUF): 23.418.520Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
6. HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.
Ajánlati ár (nettó HUF): 25.828.125,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
7. C és R Közlekedésépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.
Ajánlati ár (nettó HUF): 20.120.580,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
8. Szabó-TLM Bt.
2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.
Ajánlati ár (nettó HUF): 23.884.960,Jótállás (24 hónapon túli max. összesen 60 hónap): 36 hónap
Előteljesítés (napokban, max 10 nap): 10 nap
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi pénzügyi, gazdasági, szakmai feltételnek megfelel.
1.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
ÚTÉPPARK Útépítő és
Mélyépítő Kft.

Az ajánlattevő neve:
STRABAG Általános Építő
Kft.

Az ajánlattevő neve:
SWIETELSKY
Magyarország Kft.

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár (HUF, nettó,
5% tartalékkeret nélkül

50

9.185

459,28

8,099

404,953

8,176

408, 804

Jótállás ( 24hónapon
túli max. összesen 60
hónap)

25

10

250

10

250

10

250

Előteljesítés (napokban,
max. 10 nap)

25

10

250

10

250

10

250

959,28

A súlyszámmal
szorzott

904,953

908,804

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlattevő neve:
PONT-PLAN Építőipari Kft.

Az ajánlattevő neve: COLAS
Út Zrt.

Az ajánlattevő neve:
HYDROCOMP Mélyépítő
Kft.

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár (HUF, nettó,
5% tartalékkeret nélkül

50

1

50

8, 732

436, 628

8,011

400,558

Jótállás ( 24hónapon
túli max. összesen 60
hónap)
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Előteljesítés (napokban,
max. 10 nap)
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550

A súlyszámmal
szorzott

936,628

900,558

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlattevő neve:
C és R Közlekedésépítő Kft.

Az ajánlattevő neve:
Szabó-TLM Bt.

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Ajánlati ár (HUF, nettó,
5% tartalékkeret nélkül

50

10

500

8,581

429,077

Jótállás ( 24hónapon
túli max. összesen 60
hónap)

25
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10

250

Előteljesítés (napokban,
max. 10 nap)

25

10

250

10

250

A súlyszámmal
szorzott
értékelési pontszámok
összegei

1000

929,077

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 2
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. sz. részszempont: Ajánlati ár
értékelés módja: ''Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról'' (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) „ba) Fordított arányosítás” módszere szerint, azaz: a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi eleme)
x (a pontskála felső határa - a pontskála alsó határa) + a pontskála alsó határa
2. részszempont: műszaki átadás-átvételtől számított jótállás hónapban megadva (a 24 hónap jótálláson túl) valamint a
3. részszempont előteljesítés vállalása (max. 10 nap) Értékelés módja: Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról'' (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) „bb) Egyenes
arányosítás” módszere szerint, azaz: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma = (a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme / a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) x (a pontskála felső határa - a pontskála alsó határa) + a pontskála alsó határa 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
C és R Közlekedésépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 38.
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi szakmai, gazdasági és pénzügyi feltételnek megfelel. Az
ajánlatok értékelése során (a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege) a legmagasabb pontszámot érte el.
Ajánlati ár (nettó, 5% nélküli): 20.120.580,-Ft
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u.7.
Az ajánlat az eljárást megindító felhívásban közölt valamennyi szakmai, gazdasági és pénzügyi feltételnek megfelel. . Az
ajánlatok értékelése során (a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege) a második legmagasabb pontszámot érte el.
Ajánlati ár (nettó, 5% nélküli): 21.121.990,-Ft
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: A teljesítéséhez nem vessz igénybe alvállalkozót.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesít éséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: alépítményi- és földmunkák, felépítményi munkák, forgalomtechnika. 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: Nem vessz igénybe alvállalkozót.2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlatte vő ezen
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja szerint érvénytelen, mert az nem tartalmazta
-az ajánlati felhívás 5. pont 24. bekezdés szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítás (nyertesség esetén) megkötését, illetve
annak kiterjesztését a közbeszerzési eljárásban szereplő beruházásra.
-az ajánlati felhívás 3.4. pont 5. bekezdés szerinti, a változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatát. A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kellett.
Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.
2117 Isaszeg, Aulich u. 3.
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja szerint érvénytelen, mert az nem tartalmazta
-az ajánlati felhívás 5. pont 24. bekezdés szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítás (nyertesség esetén) megkötését, illetve
annak kiterjesztését a közbeszerzési eljárásban szereplő beruházásra.
-az ajánlati felhívás 3.4. pont 5. bekezdés szerinti, a változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatát. A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kellett.
Hegedűs &Schmidt Kft.
7130 Tolna, Bajcsy Zsilinszky u. 33.

Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja szerint érvénytelen, mert az nem tartalmazta
-az ajánlati felhívás 5. pont 24. bekezdés szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítás (nyertesség esetén) megkötését, illetve
annak kiterjesztését a közbeszerzési eljárásban szereplő beruházásra.
-az ajánlati felhívás 3.4. pont 5. bekezdés szerinti, a változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatát. A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kellett.
Földgép Transz Kft.
2092 Budakeszi, Tavasz u. 9.
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja szerint érvénytelen, mert az nem tartalmazta
-az ajánlati felhívás 5. pont 24. bekezdés szerinti érvényes szakmai felelősségbiztosítás (nyertesség esetén) megkötését, illetve
annak kiterjesztését a közbeszerzési eljárásban szereplő beruházásra.
-az ajánlati felhívás 3.4. pont 5. bekezdés szerinti, a változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatát. A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kellett.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2016/09/21) / Lejárata: (2016/09/30)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/09/19)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/09/20)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
_________________________________________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

