ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000207092019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Csókási zugi áteresz felújítása

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:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

EKRSZ_
15090515

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

5500

Ország:

Magyarország

Selyem Út 124

Egyéb cím adatok:

Dinya

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

fejlesztes@gyomaendrod.hu

Telefon:

József
+36 203836077

Fax:

+36 66283288

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

www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyomaendrod.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Justitia Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
72109803

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Marina Sétány 1. Ü13/B

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

info@justitia.hu

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

Pécsy
Telefon:

1138

Ország:

Magyarország

Mária
+36 302166345

Fax:

+36 18781717

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.justitia.hu
www.justitia.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Csókási zugi áteresz felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Építési beruházás Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Csókási zugi áteresz felújítását valósítja meg a TOP 2.1.3-16-BS1-2017-00005
azonosítószámú projekt keretében. A meglévő 1,00 méteres vasbeton csőáteresz helyett kerül beépítésre egy 2,00 x 2,00 m-es, 18
cm-es falvastagságú vasbeton műtárgy. A kivitelezést nyílt vízvisszatartással kell biztosítani, a munkaterület pallósorral kell lehatárolni
, 352,8 m2. A műtárgy beépítés után mederburkolatot, rézsűburkolatot kell kialakítani kőrakatból és kőszórásból, ~130m2.
Pályaszerkezet kialakításának rétegrendje: 3 cm vtg. AC 11 kopó rtg, 3 cm vtg. AC22 kötő rtg, 30 cm vtg. CKt beton rtg, 30 cm vtg.
homokos kavics rtg. Helyreállított aszfalt útburkolat 65 m2. Közúti jelző és útbaigazító táblák, összesen 24 db tartozék.

IV. szakasz: Eljárás
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:
2019.02.21
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:
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Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

A BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési részszempontok szerint a
legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatnak minősül, nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Ajánlat: 1. Nettó ajánlati ár (HUF egész forint) 52.724.839,- Ft 2. 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 hónap maximum 36 hónap; előny a több) Kötelezően előírt 12 hónap + 2 hónap 3. 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem): Nem

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BÓLEM Építőipari Kft.

713.89

Szöveges értékelés:

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:
Az ajánlatok értékelési szempontjai: 1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) – Súlyszám: 70 2. 12 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 hónap - maximum 36 hónap): 12 hónap + ……. hónap – Súlyszám: 25 3. 5 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem) – Súlyszám: 5 A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat
kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 0 pont, a felső határa 10 pont. Ajánlatkérő az 1. (Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) értékelési részszempont
tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú mellékletének A) 1. ba) pontjában meghatározott fordított arányosítás módszere
alapján értékeli az ajánlatokat. Ajánlatkérő a 2. (12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0
hónap - maximum 36 hónap) értékelési részszempont tekintetében a Miniszterelnökség által kiadott, a http://www.kozbeszerzes.hu/
cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok linken elérhető, a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatónak megfelelően értékeli az ajánlatokat. Ajánlatkérő a 3. (5 fő hátrányos
helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe) értékelési részszempont tekintetében a pontkiosztás módszere szerint értékeli az
ajánlatokat, azaz az „Igen” válasz kapja a maximális 10 pontot, a „Nem” válasz pedig a minimum 0 pontot. A fenti módszerekkel
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kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a
legjobb ár – érték arányú ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint
. Azonos pontszám esetén: az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Ellenszolgáltatás összege: 52.724.839,- Ft Ajánlat kiválasztásának indokai: A BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi utca
3.) Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatnak minősül, nem
áll a kizáró okok hatálya alatt. Ajánlat: 1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) 52.724.839,- Ft 2. 12 hónapos jótálláson felül
vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 hónap - maximum 36 hónap; előny a több) Kötelezően előírt 12 hónap + 2
hónap 3. 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem): Nem
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
dúcolás, földpart megtámasztás, aszfaltozás, útpályatartozékok készítése, elhelyezése
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók még nem ismertek.
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
Kezdete:

2019.03.09

Lejárata:

2019.03.13

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján a 115. § szerinti eljárás esetén a szerződéskötési moratórium az írásbeli összegezés megküldése
napját követő öt napos időtartam lejártáig tart. (Kbt. 48. § (3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt
követő legközelebbi munkanapon jár le.)
2019.03.08
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.03.08

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:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végezte el a
bírálatot. A nyertes ajánlattevőn kívüli további ajánlattevők: FUTIZO Kft. (5700 Gyula, Siórét tanya 40/c.) BÉKÉS DRÉN
Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Petőfi utca 20.)

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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