ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000253332018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Csongrád Megyei Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

kerékpárút építése Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer

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:

Csongrád Megyei Önkormányzat

EKRSZ_
11072670

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

HU333

NUTS-kód:

6720

Ország:

Magyarország

Tisza Lajos Körút 2-4.

Egyéb cím adatok:

Dudásné Dr. Lukács

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

dudasne@csongrad-megye.hu

Telefon:

Éva

+36 202968460

Fax:

+36 62425435

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

www.csongrad-megye.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Sándorfalva Városi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
82878261

Postai cím:
Város:

Sándorfalva

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

6762

Ország:

Magyarország

Szabadság Tér 1

Kapcsolattartó személy:
csaba.ildiko@sandorfalva.hu
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HU333

Kériné Csaba
+36 207771289

Ildikó
+36 62572976

E-mail:

Telefon:

Fax:

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

http://sandorfalva.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Dóc Községi Önkormányzat

EKRSZ_
82805346

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Dóc

HU333

NUTS-kód:

6766

Ország:

Magyarország

Alkotmány Utca 17

Egyéb cím adatok:

Kériné Csaba

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

onkormanyzat.doc@gmail.com

Telefon:

Ildikó

+36 62270231

Fax:

+36 62270231

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

www.doc.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Ópusztaszer Községi Önkormányzat

EKRSZ_
99199896

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Ópusztaszer

HU333

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

6767

Ország:

Magyarország

Tóhajlat Utca 130.
Makra

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

opusztaszer@invitel.hu

Telefon:

József
+36 62575130

Fax:

+36 62575131

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

www.opusztaszerkozseg.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Nem

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
kerékpárút építése Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A tervezett kerékpárút nyomvonala Szeged külterület határától Ópusztaszer belterületének határáig tart a 4519 sz. állami közút
szelvényezés szerinti bal oldalán, Sándorfalva 1-es és 4-es számú dűlőutjai között a 4519 sz. állami közút szelvényezés szerinti jobb
oldalán halad a közút 29+940-47+573 km szelvényei között.
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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:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

13942/2018

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
A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
• a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút
kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy az anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
Igen

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
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1072 Budapest, Rákóczi Út 42.

14300327244

1. Ajánlati ár (5%-os tartalékkerettel növelt nettó mindösszesen vállalkozói díj): 1.798.857.640,-Ft 2. Jótállás ideje 36 + … hó
többletvállalás formában (min. 0 hónap, max. 12 hónap): 36 + 12 hónap 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való
bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő): 2 fő A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság vizsgálatásra nem került sor

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

14904134244

1. Ajánlati ár (5%-os tartalékkerettel növelt nettó mindösszesen vállalkozói díj): 1.027.861.055,-Ft 2. Jótállás ideje 36 + … hó
többletvállalás formában (min. 0 hónap, max. 12 hónap): 36 + 12 hónap 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való
bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő): 2 fő Megfelelt az előírt alkalmassági követelménynek, igazolta az előírt szakember
rendelkezésre állását, továbbá a szükséges referenciát bemutatta

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

27743
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

699.7

1. Ajánlati ár (5%-os tartalékkerettel növelt nettó mindösszesen vállalkozói díj): 1.798.857.640,-Ft pontszám:
5,71, súlyszám 70, összpontszám: 399,7 2. Jótállás ideje 36 + … hó többletvállalás formában (min. 0 hónap,
max. 12 hónap): 36 + 12 hónap pontszám: 10, súlyszám: 25, összpontszám: 250 3. Hátrányos helyzetű
személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő): 2 fő pontszám: 10, súlyszám: 5,
összpontszám: 50

27709
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

1000

1. Ajánlati ár (5%-os tartalékkerettel növelt nettó mindösszesen vállalkozói díj): 1.027.861.055,-Ft pontszám:
10, súlyszám: 70, összpontszám: 700 2. Jótállás ideje 36 + … hó többletvállalás formában (min. 0 hónap, max.
12 hónap): 36 + 12 hónap pontszám: 10, súlyszám: 25, összpontszám: 250 3. Hátrányos helyzetű személyek
teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő): 2 fő pontszám: 10, súlyszám: 5, összpontszám: 50

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Ajánlati ár Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a
legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, fordított arányosítás alkalmazásával: ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Jótállás ideje 36+….hó többletvállalás formában(min. 0 hónap, max. 12 hónap) Értékelési
módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül
meghatározásra, egyenes arányosítás alkalmazásával: ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 2 fő) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2)
bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli,
az alábbiak szerint: Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában, vagy nem tesz megajánlást: 0 pont Amennyiben Ajánlattevő 1
fő hátrányos helyzetű személy bevonását vállalja ajánlatában: 5 pont Amennyiben Ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű személy
bevonását vállalja ajánlatában: 10 pont
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő 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 ajánlattevő ajánlatában:
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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

G-Plan Építő Kft., 7754 Bóly, Ipari Park III Utca 12

11732961202

Az ajánlat részét képező beárazott költségvetési kiírás nem tartalmazza a kiegészítő tájékoztatás keretében kiadott Sándorfalvai
szakasz területére eső Invitel hálózat védelembe helyezési munkáit, és nem tett nyilatkozatot az alvállalkozók körére, így az
ajánlat nem tekinthető teljes körűnek. Mindezekre tekintettel az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 73. (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen.

PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft., 6760 Kistelek, Kossuth Utca 88.

12558218206

Az ajánlat részét képező beárazott költségvetési kiírás nem tartalmazza a kiegészítő tájékoztatás keretében kiadott Sándorfalvai
szakasz területére eső Invitel hálózat védelembe helyezési munkáit, így az ajánlat nem tekinthető teljes körűnek. Mindezekre
tekintettel az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért az a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
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:
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