ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000090922020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Komáromi utca útépítése

Ajánlatkérő
neve:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata

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:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
Önkormányzata

Postai cím:

Városház Tér 11

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Dallos

dr.dallos@t-online.hu

Telefon:

EKRSZ_
13363235

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1221

Ország:

Magyarország

Zsolt
+36 13540059

Fax:

+36 13540059

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

www.budafokteteny.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Komáromi utca útépítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2020.03.13 13:34:07

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
- aszfalt burkolatú út építése 950 m2-en - gyephézagos elemekkel burkolt parkoló építés: 577 m2-en a dokumentációban részletezettek
szerint

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 3. 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:
2020.02.04
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
A szerződés száma:
Igen

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

5

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
Tel-Coord Magas- Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 1225 Budapest,
Nagytétényi Út 313.

Adószáma
12017632243

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 89 737 749,- Ft Teljesítési határidő 35 nap Jótállási időtartam 60 hónap Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelését megfelelően igazolta

VIA-NORTONIA Építőipari Kft., Magyarország 1215 Budapest, Vasas Utca 65-67.

11266754243

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 93 840 822,- Ft Teljesítési határidő 50 naptári nap Vállalt jótállási idő: 36 hónap Az
alkalmassági követelményeknek való megfelelését megfelelően igazolta
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Handel Bau Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Dózsa György Utca 54

22669230213

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 87 551 676,- Ft Teljesítési határidő 35 nap Jótállási időtartam 38 hónap Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelését megfelelően igazolta

Út-Közmű-Gép Kft., Magyarország 2030 Érd, Thököly Imre Utca 54

23076646213

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 87 929 123,- Ft Teljesítési határidő 40 nap Jótállási időtartam 48 hónap Az alkalmassági
követelményeknek való megfelelését megfelelően igazolta

Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2143
Kistarcsa, Hunyadi Utca 29.

14037636213

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 96 378 886,- Ft Teljesítési határidő 50 naptári nap Vállalt jótállási idő: 36 hónap Az
alkalmassági követelményeknek való megfeleléséről megfelelően nyilatkozott

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Tel-Coord Magas- Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

8283.6

Szöveges értékelés:

VIA-NORTONIA Építőipari Kft.

2092.9

Szöveges értékelés:

Handel Bau Kft.

8638.75

Szöveges értékelés:

Út-Közmű-Gép Kft.

8466.4

Szöveges értékelés:

Nova Bau Hungary Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

100

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

100

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. ajánlati ár (Ft): súlyszám: 70 Legalacsonyabb ár: 100 pont Legmagasabb ár: 1 pont A többi ajánlattevő ajánlati árának pontozása a
pontszámának kiszámítása a legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati árhoz viszonyítva a fordított arányosítás módszerével történik a
lent megadott képlet segítségével két tizedes jegyig kerekítve. 2. teljesítési határidő: minimum 35 nap: 100 pont maximum 50 nap 1
pont Súlyszám: 15 A vállalt teljesítési határidőt egész számmal naptári napban kérjük megadni! A minimum értéknél rövidebb, illetve a
maximum értéknél hosszabb teljesítési határidő érvényesen nem ajánlható meg. Valamennyi ajánlattevő, aki a minimum értéket ajánlja
meg, megkapja a maximális 100 pontot. Valamennyi ajánlattevő, aki a maximum értéket ajánlja meg, 1 pontot kap. A két érték közötti
megajánlások pontozása a két szélső értékhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével történik a lent megadott képlet
segítségével két tizedes jegyig kerekítve. 3. jótállási időtartam (hónap): Súlyszám: 15 60 hónap vagy hosszabb időtartam:100 pont
minimum 36 hónap: 1 pont A vállalt jótállási időt egész számmal hónapban kérjük megadni! A minimum értéknél rövidebb jótállási idő
érvényesen nem ajánlható meg. Valamennyi ajánlattevő, aki a minimum értéket ajánlja meg, 1 pontot kap. Valamennyi ajánlattevő, aki
megajánlja a 60 hónap jótállási időt, megkapja a maximális 100 pontot. 60 hónapnál hosszabb jótállási idő is megajánlható, de ebben
az esetben is legfeljebb 100 pont kapható. A két érték közötti megajánlások pontozása a két szélső értékhez viszonyítva az egyenes
arányosítás módszerével történik a lent megadott képlet segítségével két tizedes jegyig kerekítve. Az ajánlattevők pontjai ezt követően
felszorzásra kerülnek az adott értékelési szemponthoz megadott súlyszámokkal, majd az így kapott értékek összege lesz az egyes
ajánlattevők bírálati pontszáma. A két érték közötti megajánlások pontozása során alkalmazott képlet: A tender értékelése során
rendelkezésre álló adatok: Ea – az ajánlatok közül a legkisebb érték, illetve a 2. és 3. pont esetében a minimum érték Ef – az ajánlatok
közül a legnagyobb érték, illetve a 2. és 3. pont esetében a maximum érték E1 – Ei – pályázói értékek Pmax – a kiíró által megadott
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maximális pontszám, azaz 100 Pmin – a kiíró által megadott minimális pontszám, azaz 1 Pi – a vizsgált pályázó pontszáma Ha a
megajánlott érték növekedése ajánlatkérői szempontból az ajánlat értékének csökkenését jelenti – fordított arányosítás (ajánlati ár,
teljesítési határidő): Pi=(Pmax - Pmin )*(Ef -Ei)/(Ef-Ea)+1 Ha a megajánlott érték növekedése ajánlatkérői szempontból az ajánlat
értékének a növekedését jelenti (vállalt jótállási idő): Pi=(Pmax - Pmin )*(Ei-Ea)/(Ef-Ea)+1
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:
Handel Bau Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Dózsa György Utca 54

22669230213

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 87 551 676,- Ft Teljesítési határidő 35 nap Jótállási időtartam 38 hónap Indokolás: az
értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot adta
Nem

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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Út-Közmű-Gép Kft., Magyarország 2030 Érd, Thököly Imre Utca 54

23076646213

Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel: 87 929 123,- Ft Teljesítési határidő 40 nap Jótállási időtartam 48 hónap Indokolás: az
értékelési szempontok szerint a második legkedvezőbb ajánlatot adta
Nem

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

V.2.13) 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
Kezdete:

2020.03.14

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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2020.03.13
2020.03.13

2020.03.18

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

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.03.13 12:09:54

DallosZsolt68

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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