ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000570192020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Út, járda, parkoló felújítás 2020

V.szakasz: Az eljárás eredménye (1 - Gyomaendrőd város
út karbantartási munkái 2020)
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1 - Gyomaendrőd város út karbantartási munkái 2020
1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

BÓLEM Építőipari Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
45 747 575
Jótállás (24-60 hónap):
24

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest,
Mészáros Utca 13.

14300327244

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
43 627 538
Jótállás (24-60 hónap):
24

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BÓLEM Építőipari Kft.

667.8

EKR000570192020

Szöveges értékelés:

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

700

Szöveges értékelés:

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:
Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147.
számában közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (
Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A Jótállás
tekintetében Ajánlatkérő Pvizsgált = {(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin
) + Pmin} módszerével végzi az értékelést, ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 2460 hónap. A 24 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
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:
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros
Utca 13.

14300327244

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
43 627 538
Jótállás (24-60 hónap):
24
Indok: az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat.
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:

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

EKR000570192020

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000570192020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000570192020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Út, járda, parkoló felújítás 2020

V.szakasz: Az eljárás eredménye (2 - Gyomaendrőd Város
2020. évi járda felújítása)
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2 - Gyomaendrőd Város 2020. évi járda felújítása
2
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

Adószáma

KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 5553 Kondoros, Szénási Út 66

22929156204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
10 068 098
Jótállás (24-60 hónap):
24

Bereczki és Társa Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep Út 3.

20875099204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
9 928 162
Jótállás (24-60 hónap):
24

Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 5502 Gyomaendőd, Blaha Lujza Utca 30
Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):

EKR000570192020

24219862204

8 983 295
Jótállás (24-60 hónap):
24

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest,
Mészáros Utca 13.

14300327244

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
12 865 706
Jótállás (24-60 hónap):
24

BÓLEM Építőipari Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
13 367 800
Jótállás (24-60 hónap):
24

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű
Társaság

624.4

Szöveges értékelés:

Bereczki és Társa Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság

633.5

Szöveges értékelés:

Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

700

Szöveges értékelés:

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

488.6

Szöveges értékelés:

BÓLEM Építőipari Kft.

470.4

Szöveges értékelés:

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:
Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a
nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (Útmutató) 1. sz. melléklet A 1.
ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A Jótállás tekintetében Ajánlatkérő Pvizsgált = {(Avizsgált
− Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin) + Pmin} módszerével végzi az értékelést, ahol
Pvizsgált: a
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális
pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 24- 60 hónap. A 24 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást
tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

EKR000570192020

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:
Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
5502 Gyomaendőd, Blaha Lujza Utca 30

24219862204

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
8 983 295
Jótállás (24-60 hónap):
24
Indok: Indok: az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat.
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:

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

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000570192020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000570192020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Út, járda, parkoló felújítás 2020

V.szakasz: Az eljárás eredménye (3 - Gyomaendrőd Város
2020. évi parkoló építés I. ütem)
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

3 - Gyomaendrőd Város 2020. évi parkoló építés I. ütem
3
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

Adószáma

KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 5553 Kondoros, Szénási Út 66

22929156204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
2 894 714
Jótállás (24-60 hónap):
24

Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 5502 Gyomaendőd, Blaha Lujza Utca 30

24219862204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
2 537 872
Jótállás (24-60 hónap):
24

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest,
Mészáros Utca 13.
Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):

EKR000570192020

14300327244

3 945 696
Jótállás (24-60 hónap):
24

BÓLEM Építőipari Kft., Magyarország 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Az ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
4 259 170
Jótállás (24-60 hónap):
24

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű
Társaság

613.2

Szöveges értékelés:

Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

700

Szöveges értékelés:

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

457.8

Szöveges értékelés:

BÓLEM Építőipari Kft.

424.2

Szöveges értékelés:

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:
Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147.
számában közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (
Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést. A Jótállás
tekintetében Ajánlatkérő Pvizsgált = {(Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (Pmax − Pmin
) + Pmin} módszerével végzi az értékelést, ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax:
a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Jótállás időtartama: 2460 hónap. A 24 hónap időtartamnál kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
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:
Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
5502 Gyomaendőd, Blaha Lujza Utca 30
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):

EKR000570192020

24219862204

2 537 872
Jótállás (24-60 hónap):
24
Indok: az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat.
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:

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

Bereczki és Társa Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep Út 3.

20875099204

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő ajánlata számítási hibát tartalmazott, amelyet felhívás ellenére nem javított ki. (Kbt. 71. § (11) bekezdése,
valamint a 73. § (1) bekezdés e) pontja)

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000570192020

