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Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000218272018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kerékpár- és gyalogút építése Bősárkányban

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

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

EKRSZ_
20863241

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Bősárkány

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU221

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

9167

Ország:

Magyarország

Kossuth Utca 1.
Dr.

Horváth

jegyzo@bosarkany.hu

Telefon:

Rita
+36 96271217

Fax:

+36 96271306

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

http://www.bosarkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kerékpár- és gyalogút építése Bősárkányban
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A tervezett kerékpár- és gyalogút önálló nyomvonalon halad a Vasút u.-ban (8514-es számú országos közút) a 86-os út menti
kerékpárúttól a vasútállomási útig. Hossza 1320 fm, melyből külterület 400 fm. További információk a II.2.4. pontban és a
Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.

IV. szakasz: Eljárás

EKR000218272018

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.06.22.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, 9024 Győr, Bartók B. Utca 8/A.

13178572208

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok
előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 114.897.872.- HUF Bevont építésvezető szakmai tapasztalata: 215 hónap
Vállalt jótállás mértéke: 12 hónap

LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9081 Győrújbarát,
István Utca 213

12467398208

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok
előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 109.484.947.- HUF Bevont építésvezető szakmai tapasztalata: 120 hónap

EKR000218272018

Vállalt jótállás mértéke: 12 hónap

FUÉP SZOLGÁLTATÓ KFT, 9028 Győr, Fehérvári Út 137

23765975208

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok
előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 114.551.123.- HUF Bevont építésvezető szakmai tapasztalata: 5 hónap
Vállalt jótállás mértéke: 12 hónap

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D 11705053444
épület) Utca 2.
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok
előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 112.708.382.- HUF Bevont építésvezető szakmai tapasztalata: 158 hónap
Vállalt jótállás mértéke: 12 hónap

Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., 9028 Győr, Külső Sági Út 20.

11466648208

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok
előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 105.999.847.- HUF Bevont építésvezető szakmai tapasztalata: 334 hónap
Vállalt jótállás mértéke: 24 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság

458.3

Szöveges értékelés:

LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

470.9

Szöveges értékelés:

FUÉP SZOLGÁLTATÓ KFT

380.2

Szöveges értékelés:

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

463.2

Szöveges értékelés:

Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.

500

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1
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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:
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi
értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: - bevont
szakember szakmai tapasztalata esetben: 120 hónap, - a vállalt jótállás mértéke esetében: 60 hónap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati
elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az
alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. - bevont
szakember szakmai tapasztalata esetben: 1 hónap, - a vállalt jótállás mértéke esetében: 12 hónap Az egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF
) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a
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Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló
útmutatója szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális
pontszámot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a
súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti. A minőségi 1. (bevont szakember szakmai tapasztalata) és minőségi 2. (vállalt jótállás
mértéke) szempontok tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum,
valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, a többi
ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: P= Avizsgált/
Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb szintet meghaladó
vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot az
ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Makadám Útépítő és Helyreállító Kft., 9028 Győr, Külső Sági Út 20.

11466648208

nettó ajánlati ár: 105.999.847.- HUF Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. Az
ajánlat összpontszáma: 500.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Ajánlattevő nyilatkozata alapján az alábbi részek tekintetében vesz igénybe alvállalkozót: kézi földmunka, bontási munkák,
padkaépítés, burkolati jelek festése, közvilágítása átalakítása, vízelnyelők és csapadékcsatorna építés, humuszolás-füvesítés.
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Ajánlattételkor nem ismert.
V.2.10) 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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

2018.07.19.

Lejárata:

2018.07.24.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.19.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.19.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
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