KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Adósságkonszolidációban nem részesült települési Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására című pályázaton elnyert
útépítési munkák megvalósítása vállalkozási szerződés keretében, a százhalombattai Kodály Z. stny,
(út, és járdaként funkcionáló területe) Bolyai János u., és Tóth László u. 2319 hrsz-al határos része (2313 hrsz, 2320 hrsz)-út
felújítás
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
I.1) Név és címek
Hivatalos név: SZÁKOM NONPROFIT KFT
Postai cím: 2440 SZÁZHALOMBATTA, HÁGA LÁSZLÓ ÚT 2.
Város: SZÁZHALOMBATTA

Postai irányítószám: 2440

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Költségvetési kiírás
SZÁZHALOMBATTA
TÓTH LÁSZLÓ - KODÁLY ZOLTÁN - BOLYAI JÁNOS UTCA ÚTFELÚJÍTÁS

Munkanem/

Hossz

Szél.

Felület

Vast.

Megnevezése

m

m

m2

m

Menny.

Menny. Egységár

Ár

egység

Ft

Száma
Ft

Kavicsbeton burkolat bontása
géppel, hidraulikus bontófejjel

247,55 4,50 1113,98 0,25

278,49

m3

-

-

2.

Aszfaltburkolat marása

288,00 6,00 1728,00 0,06

103,68

m3

-

-

3.

Aszfalt burkolat hézag vágás

501,00

fm

-

-

4.

Szegélyek bontása bármely
anyagból kiemelt vagy süllyesztett
szegélyek, futósorok
betongerendával

692,00

fm

-

-

451,37

m3

-

-

1.

5.

Bontott anyag felrakása gépjárműre
gépi erővel

692,00

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bontott anyag elszállítása 15-20 km
távolságra, lerakóhelyre,
járműürítéssel, lerakóhelyi díjjal
együtt

451,37

m3

-

-

222,80

m3

-

-

Fejtett föld felrakása
szállítóeszközre, gépi erővel, I-IV.
oszt. Talajban

222,80

m3

-

-

Föld elszállítás 15-20 km távolságra,
lerakóhelyre, járműürítéssel,
lerakóhelyi díjjal együtt

222,80

m3

-

-

247,55 4,50 1113,98

1113,98

m2

-

-

Simító hengerlés a földmű (tükör és
padka) felületén, gépi erővel 3,0 mnél nagyobb szélességben

1113,98

1113,98

m2

-

-

Tömörítés bármely tömörítési
osztályban, gépi erővel, nagy
felületen Trg. 96%

1113,98 0,20

222,80

m3

-

-

Homokos kavics ágyazat készítése
20 cm vastagságban

1113,98 0,20

222,80

m3

-

-

Homokos kavics ágyazat tömörítése
Trg. 96%

1113,98 0,20

222,80

m3

-

-

Telepen kevert hidraulikus
kötőanyagú stabilizált réteg
készítése 25 cm vtg.-ban, 2,00 mnél nagyobb szélességben, Ckt-4
jelű keverékből

1113,98 0,25

278,50

m3

-

-

Földkitermelés bevágásban vagy
anyagnyerő helyen, és töltés- vagy
depóniakészítés, tömörítés nélkül,
gépi erővel, 18%-os terephajlásig
50,0 m-ig I-IV. o. talajban

Tükörkészítés tömörítés nélkül,
gépi erővel sík felületen I-IV. oszt.
talajban

1113,98 0,20

16.

Távkölési szekrény szintbehelyzése

1,00

db

-

-

17.

Közműszerelvények
szintbehelyezése

4,00

db

-

-

Víznyelőrács cseréje,
szintbehelyzése

9,00

db

-

-

203,00

fm

-

-

18.

19.

Süllyesztett szegély vagy futósor
készítése alapárok kiemeléssel C1024/KK beton alapgerendával,
hézagolással 40 cm hosszú
előregyártott beton szegélyelemből

203,00

20.

21.

22.

23.

Kiemelt szegély készítése alapárok
kiemelésével C10-24/KK beton
alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással 25 /
100 cm hosszú előregyártott
szegélyelemből

489,00

Hengerelt aszfalt kopóréteg
készítése az alatta levő réteg
felületének előzetes letakarításával
és bitumenemulziós
lepermetezésével AC-11/F kopó
keverékkel, 6 cm vastagságban gépi
bedolgozással
Szegély melletti aszfaltburkolatú
járda javítás, AC-4 kopó
keverékkel, 4 cm vastagságban kézi
bedolgozással
Burkolati jelek felfestése gépi jel
oldószeres festékkel

85,60 0,30

405,00

0,10

489,00

fm

-

-

2841,98 0,06

170,52

m3

-

-

25,68 0,04

1,03

m3

-

-

40,50

m2

-

-

40,50

Dátum: 2017. ………
Ajánlattevő:
Név
Cég megnevezése

Nettó költség:

0 Ft

ÁFA +27%:

0 Ft

Összesen (bruttó):

0 Ft

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban :Kbt.)
harmadik része szerint- a Kbt. 115. § (1) és (2) bekezdése alapján – hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 115. § (1) és (2) bekezdése alapján – hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
nyilt
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
KBE 07013/2017

2

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
2
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017.07.26
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye

1

A szerződés száma: 1
Elnevezés: Adósságkonszolidációban nem részesült települési Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására című pályázaton

elnyert útépítési munkák megvalósítása vállalkozási szerződés keretében, a százhalombattai Kodály Z. stny, (út, és járdaként
funkcionáló területe) Bolyai János u., és Tóth László u. 2319 hrsz-al határos része (2313 hrsz, 2320 hrsz)-út felújítás
Az eljárás eredményes volt : igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás 2
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Lsd V.II.2. pont
2
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás VI. 3.6. pontjában közölte, hogy a becsült értéket meghaladó ajánlatokat
érvénytelennek nyilvánítja, és a becsült érték áfa nélkül 32 228 000 HUF, az Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat:

a) ÚT-KÖZMŰ-GÉP KFT. 2030. ÉRD,THÖKÖLY IMRE U. 54.
ADÓSZÁM: 23076646-2-13
Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme:
1
Nettó ajánlati ár (HUF)
2
Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%)
3
Jótállás (24-60 hónap)
4
Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap)

Ajánlat:
32 881 957 HUF
0,5 %
60 hónap
100 nap

b) VIA-NORTONIA KFT. 1215. BUDAPEST, VASAS U. 65-67
ADÓSZÁM: 11266754-2-43
Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme:
1
Nettó ajánlati ár (HUF)
2
Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%)
3
Jótállás (24-60 hónap)
4
Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap)

Ajánlat:
33 825 418 HUF
0,7 %
24 hónap
100 nap

c) ÖTA KFT. 1121. BUDAPEST, BEATRIX UTCA 7.
ADÓSZÁM: 12308240-2-43
Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme:
1
Nettó ajánlati ár (HUF)
2
Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%)
3
Jótállás (24-60 hónap)
4
Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap)

Ajánlat:
34 543 823 HUF
0,5 %
24 hónap
120 nap

érvénytelennek nyilvánítja.

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye

2 -

2

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):

2

db érvényes ajánlat:

1
2
3
4

d) PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT.
2461. TÁRNOK, FEHÉRVÁRI ÚT 34. ADÓSZÁM: 10429549-2-13
Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme:
Ajánlat:
Nettó ajánlati ár (HUF)
31 495 678 HUF
Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%)
1,2 %
Jótállás (24-60 hónap)
60 hónap
Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap)
90 ap

1
2
3
4

e) VITÉP ’95 KFT. 2319. SZIGETÚJFALU, FŐ U. 1/a
ADÓSZÁM: 12017539-2-13
Ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme:
Nettó ajánlati ár (HUF)
Késedelmi kötbér napi mértéke (0,5%-2%)
Jótállás (24-60 hónap)
Kivitelezés teljesítési határideje (60-120 nap)

Ajánlat:
32 192 759 HUF
1,0 %
48 hónap
120 nap

Az ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
2
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
PUHI TÁRNOK KFT
Az értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai
is)

A részszempontok
súlyszámai (adott
esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:
VITÉP 95 KFT

Értékelési
pontszám

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Nettó ajánlati ár (HUF) 60

10

600

9,80

588

Késedelmi kötbér napi
mértéke (0,5%-2%)

10

10

100

8,49

84,9

Jótállás(24-60 hómap)

10

10

100

8,2

82

Kivitelezés teljesítési
20
határideje (60-120 nap)

10

200

7,75

155

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

40

1000

34,24

909,9

100

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

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

2

1-10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
2
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével)
srsz.
részszempont
súlyszám
1
Nettó ajánlati ár 60
2
Késedelmi kötbér napi mértéke 0,5%-2% 10
3
Jótállás 24-60 hónap
10
4
Kivitelezés teljesítési határideje 60-120 nap 20
1. Nettó ajánlati ár: A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez
képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.
2. Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,5 % / nap, és max. 2 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötb
el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat
ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű kötbér vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10
pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A késedelmi kötbér mértékét
legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni.
3. Jótállás: Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 60 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó
ajánlatok érvénytelenek. A 60 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen

hónapként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszá
ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.
4. Kivitelezés teljesítési ideje: Ajánlatkérő bírálja a kivitelezés teljesítési határidejét. Ajánlattevő min. 60 nap és max. 120 nap kivitelezé
teljesítési határidőre tehet ajánlatot. A 60 napot el nem érő, és a 120 napot meghaladó ajánlatok érvénytelenek. A legrövidebb teljesítési
határidőt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás módszerével k
pontszámot. A teljesítési határidőt napokban , egész számokban kell megadni.

1.
és 4. résszempont esetén a pontozás módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a legkedvezőbb ajánlat 10 pont, a többi ajánla
tartalmi elemeinek pontszáma 1-10 pont között a legjobbhoz viszonyított értékarányosítással kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint:
P = A legjobb / A vizsgált* (P max. – P min.) + P min.
ahol:
Pmax:
pontskála felső határa:
10 pont
Pmin:
pontskála alsó határa:
1 pont
Alegjobb:
a legelőnyösebb megajánlás
Avizsgált:
a vizsgált megajánlás

2.
és 3 . részszempont értékelése az egyenes arányosítás alapján történik akként, hogy a legmagasabb, azaz az ajánlatkérő szám
legkedvezőbb mértékű vállalás a max. 10 pontot kapja, az alacsonyabb mértékű kevésbé kedvező vállalás legjobb ajánlathoz viszonyított
arányban kap pontot.
P = Avizsgált / Alegjobb*(Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
Pmax:
pontskála felső határa:
10 pont
Pmin:
pontskála alsó határa:
1 pont
Alegjobb:
a legelőnyösebb megajánlás
Avizsgált:
a vizsgált ajánlatban szereplő megajánlás
Az összpontszám az egyes részszempontok súlyszámmal való szorzását követően, összeadással kerül meghatározásra, a legmagasabb
összpontszámú ajánlat jelenti az összességében legelőnyösebb ajánlatot
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PUHI-TÁRNOK ÚT-ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT, 2461. TÁRNOK FEHÉRVÁRI ÚT 34. ADÓSZÁM: 10429549-2-13
Ellenszolgáltatás összege áfa nékül: 31 495 678 HUF
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével)
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
2
kiválasztásának indokai:
VITÉP 95 KFT., 2319. SZIGETÚJFALU, FŐ U. 1/A. ADÓSZÁMA: 12017539-2-13
Ellenszolgáltatás összege áfa nékül: 32 192 759 HUF
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével)
2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: aszfaltburkolat marása, szegélyépítés,beton burkolatlap készítése,burkolati jelek felfestése
Inreco Kft.(2040. Budaörs, hrsz: 10310)-aszfaltburkolat marása-2,0%
BAFU Útépítő Kft. (2740. Abony, Wekerle S. u. 12) szegélyépítés- 3,0 %
Stipkovits Mátyás (2840. Oroszlány, Rákóczi F. út 44.)- beton burkolat készítése- 3,0%
Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt. (1022. Budapest,Tulipán u. 29.)- útburkolati jelek felfestése 0,4 %
összesen: 8,4 %
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az

nem

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

Inreco Kft.(2040. Budaörs, hrsz: 10310)-aszfaltburkolat marása-2,0% ADÓSZÁM: 12017663-2-13
BAFU Útépítő Kft. (2740. Abony, Wekerle S. u. 12) szegélyépítés- 3,0 % ADÓSZÁM: 22673570-2-13
Stipkovits Mátyás (2840. Oroszlány, Rákóczi F. út 44.)- beton burkolat készítése- 3,0% ADÓSZÁM: 62888785-2-31
Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt. (1022. Budapest,Tulipán u. 29.)- útburkolati jelek felfestése 0,4 % ADÓSZÁM: 29780783241
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
-

2 -

2
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: lásd V.1. 4. pont
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő (k) által tett intézkedések ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017. 08.16. Lejárata: 2017.08.27.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:2017. 08.16.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 08.16.
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