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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 76329473Fax:+36 76329473Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.csaszartoltes.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 78543321Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Császártöltés Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kerékpárforgalmi fejlesztések CsászártöltésenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000472232018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Császártöltés Község Önkormányzata EKRSZ_
84849203

Császártöltés HU331 6239

Keceli Utca 107

Takácsné Stalter Judit

polgarmester@csaszartoltes.hu +36 78443320

BÁCS-TENDER Beruházás-szervező és Tanácsadó 
Kft

EKRSZ_
27807484

Kecskemét HU331 6000

Kisfaludy Utca 8. I./1.

Szlanka Tamás

kozbeszerzes@bacstender.hu
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.01.04

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

- Gyalog kerékpárút építése 625 fm, - Kerékpárút építése 866 fm; - Kerékpáros nyomkijelölés 1410 fm; - Meglévő gyalogos átkelőhely 
burkolati jel felújítása; - Kerékpártároló építése (16 férőhelyes); - Altalaj tömörítés: 2378 m2 - Földmű építés: 1691 m3 - Bitumenes 
kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek: 128 m3 - Szegély építés: 2312 m - Vízépítési műtárgyak elhelyezése: 54 db. - Hossz-csatorna 
építés: 365,3 m

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kerékpárforgalmi fejlesztések Császártöltésen

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.bacstender.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, 
az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Szöveges értékelés:

813.55Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, 
az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Szöveges értékelés:

706.2TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 137 742 748 2. Reakcióidő garanciális hiba 
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 10 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/
vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 2

13794626203ARMA-ÉP Szerelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, Szolnokihegy 
tanya 78/c

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 135 183 921 2. Reakcióidő garanciális hiba 
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 10 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/
vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 2

14868623206Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt 
Utca 14

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 140 381 819 2. Reakcióidő garanciális hiba 
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 12 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/
vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 3

12869848203TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 6000 Kecskemét, Zimay László Utca 12

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 135 183 921 2. Reakcióidő garanciális hiba 
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 10 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/
vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 2

14868623206Schlosser-Bau Építőipari, Beruházó- és Kereskedelmi Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt Utca 
14

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által 
megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat 
tartalmazó (legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva 
fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra. P = A legjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min ahol
: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A 
legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az 
értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 2. Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban 
meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) Ezen értékelési szempont kapcsán az ajánlattevők által a jótállás időtartama alatt vállalt 
kiszállási, hibajavítás megkezdésére vonatkozó rendelkezésre állási időtartamnak a mértéke kerül értékelésre. Ajánlatkérő számára 
előnyösebb, ha a jótállás körébe eső hibajavítási feladat esetén ajánlattevő a lehető leghamarabb kiszáll és megkezdi a hibajavítást. A 
kiszállási idő vállalása munkanapokban, egész számokban történhet. Az Ajánlatkérő által legkedvezőbb elvárásként előírt reakcióidőt (
1 munkanapot) tartalmazó ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot (10 pontot), az Ajánlatkérő által minimum elvárásként előírt 
reakcióidőt (15 munkanapot) tartalmazó ajánlat kapja a minimális pontszámot (0 pontot), míg a többi ajánlat ezen maximális és 
minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kap pontot, a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. 
melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítással, az alábbi képlet alkalmazásával: P = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A 
legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) X (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legkedvezőbb: 1 munkanap A legkedvezőtlenebb: 15 
munkanap A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő 
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és / vagy kerékpárút építési gyakorlattal 
rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) Ajánlatkérő ezen értékelési szempont esetén azt vizsgálja és értékeli, hogy ajánlattevő a 
kivitelezés fizikai teljesítésébe hány fő, legalább két év út és / vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakember bevonását 
vállalja. A szakmai ajánlatban bemutatott szakembereknek a szerződés teljesítésében személyesen közre kell működniük. A bemutatás 
során csatolandó iratok: - képzettséget igazoló okiratok másolata - rövid önéletrajz, melyben feltüntetésre kerülnek a korábbi munkák, 
illetve a munkáltató személye A felolvasólapon azt a létszámot kell feltüntetni, amelynek bevonását ajánlattevő vállalja és amelynek 
iratait fentiek szerint csatolni tudja az ajánlatba. Az előbbi iratok egyes kisebb hiányosságai hiánypótlás során orvosolhatók, azonban 
az iratok komplett hiánya nem. Ajánlatkérő az értékelés legkedvezőbb szintjének az 5 főt tartja, azaz 5 fő, vagy afeletti vállalás esetén 
egységesen 10 pont kerül kiosztásra. Pontkiosztás módszere: Szakemberek száma Pontszám 0 fő 0 pont 1 fő 2 pont 2 fő 4 pont 3 fő 6 
pont 4 fő 8 pont 5 fő vagy afelett 10 pont Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal 
kerülnek felszorzásra.

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:

100

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

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, 
az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Szöveges értékelés:

740.25ARMA-ÉP Szerelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Elektromos hálózatszerelés

Ajánlatadáskor még nem ismert.
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.15Lejárata:2019.04.11Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 167 685 354 2. Reakcióidő garanciális hiba esetén ( munkanapban 
meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 1 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/vagy kerékpárút építési 
gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 5

11024893203Ékisz Építőipari Kft, 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 16

Határidőn túl érkezett ajánlat. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 132 424 509 2. Reakcióidő garanciális 
hiba esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 5 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/
vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 5

10482254203Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6238 
Imrehegy, Kossuth 13

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes,
értékelésre megfelelő. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva): 137 742 748 2. Reakcióidő garanciális hiba 
esetén ( munkanapban meghatározva, min.1 – max. 15 munkanap): 10 3. Teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út és/
vagy kerékpárút építési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő): 2

13794626203ARMA-ÉP Szerelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, Szolnokihegy tanya 78/
c

2019.04.10

2019.04.10
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.10 13:57:27 SzlankaTamas

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 




