ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000357962018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Gerendás Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Kerékpárút hálózat fejlesztése Gerendás-Csorvás

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:

Gerendás Község Önkormányzata

EKRSZ_
78678220

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gerendás

HU332

NUTS-kód:

5925

Ország:

Magyarország

Petőfi Utca 2

Egyéb cím adatok:

Lengyel

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

gerendas@primcom.hu

Telefon:

Zsolt
+36 202893114

Fax:

+36 202893114

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

https://gerendas.gportal.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Csorvás Város Önkormányzata

EKRSZ_
74870240

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Csorvás

HU332

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Baráth

pmh@csorvas.hu

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Telefon:

+36 66258001

https://www.csorvas.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000357962018

Ország:

Magyarország

Lajos

Internetcím(ek)

Közös ajánlatkérők képviseletére

5920

Rákóczi Utca 17.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Nem

Fax:

+36 66258001

jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ALL-READY Kft.

EKRSZ_
90820894

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gyula

NUTS-kód:

HU332

5700

Ország:

Magyarország

Mátyás K. Utca .31. 1. ép.

Egyéb cím adatok:

Beleznai

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

alltender2@gmail.com

Róbert

Telefon:

Fax:

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

https://gerendas.gportal.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Kerékpárút hálózat fejlesztése Gerendás-Csorvás
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Csorvás-Gerendás települések Önkormányzata által alkotott konzorcium fejleszteni kívánja a települések közigazgatási területén
meglévő kerékpáros hálózatot. 1.rész Gerendás-Csorvás kerékpárút építése Csorváson A létesítmény jellemző paraméterei: szélesség: 2,25m -pályaszerkezet: 6cm aszfaltréteg, 20cm FKA alap, 20cm homokoskavics ágyazat, kerti szegély. 2.rész
Gerendás-Csorvás kerékpárút építése Gerendáson A létesítmény jellemző paraméterei: -szélesség: 2,25m -pályaszerkezet: 6cm
aszfaltréteg, 20cm FKA alap, 20cm homokoskavics ágyazat, szegély.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik
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:
2018.07.06.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

EKR000357962018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - Gerendás-Csorvás kerékpárút építése Csorváson

Rész száma, elnevezése:

1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:

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:

2

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

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5.

13089393204

A benyújtott ajánlata az 1. rész tekintetében hiánypótlást követően érvényes, megfelel a felhívásban, a dokumentációban
és a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak
szerint igazolta. 1.rész: - Egyösszegű nettó ajánlati ár: 81.296.155.-Ft,, - Jótállás időtartama (36-60 hónap): 36 hó

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

14300327244

A benyújtott ajánlata az 1.rész tekintetében érvényes, megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
foglalt feltételeknek. Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint igazolta. 1.rész: Egyösszegű nettó ajánlati ár: 80.987.210.-Ft,, - Jótállás időtartama (36-60 hónap): 36 hó

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

697,2+300=997,2pont

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

997.2

1000

700+300=1000 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. A jótállási
időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján ajánlatkérő közli, hogy a jótállási időtartam esetében a 36 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó

EKR000357962018

ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a 60 hónapos megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1072 Budapest, Rákóczi Út 42.

14300327244

Ellenszolgáltatás: nettó 80.987.210.- Ft, A felhívásban meghatározott értékelési szempontrendszer, bírálati módszer alapján a
legjobb ár-értékű ajánlatot nyújtotta be az 1. rész vonatkozásában.
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:

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

2 - Gerendás-Csorvás kerékpárút építése Gerendáson

A szerződés száma:

2

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:

EKR000357962018

2

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

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5.

13089393204

A benyújtott ajánlata a 2. rész tekintetében hiánypótlást követően érvényes, megfelel a felhívásban, a dokumentációban és
a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint
igazolta. - Egyösszegű nettó ajánlati ár: 195.445.221.-Ft,, - Jótállás időtartama (36-60 hónap): 36 hó

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

14300327244

A benyújtott ajánlata a 2. rész tekintetében érvényes, megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
foglalt feltételeknek. Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint igazolta. Egyösszegű nettó ajánlati ár: 194.925.300.-Ft,, - Jótállás időtartama (36-60 hónap): 36 hó

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

697,9+300=997,9

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

997.9

1000

700+300=

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. A jótállási
időtartam esetében az Útmutató 1. sz. melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján ajánlatkérő közli, hogy a jótállási időtartam esetében a 36 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó
ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a 60 hónapos megajánlásra és az annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1072 Budapest, Rákóczi Út 42.

14300327244

Ellenszolgáltatás: 194.925.300.-Ft, A felhívásban meghatározott értékelési szempontrendszer, bírálati módszer alapján a legjobb
ár-értékű ajánlatot nyújtotta be a 2. rész vonatkozásában
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:

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

EKR000357962018

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
Kezdete:

2018.08.02.

2018.08.06.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.08.01.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.08.01.

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

EKR000357962018
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01:09

Indító felhasználó
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