ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000072962019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

VP Kisezüsti út 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:

Csárdaszállás Községi Önkormányzat

EKRSZ_
49085071

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Csárdaszállás

HU332

NUTS-kód:

5621

Ország:

Magyarország

Petőfi Utca 17

Egyéb cím adatok:

Petneházi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

csardaszallas@csardaszallas.hu

Telefon:

Bálintné
+36 66426066

Fax:

+36 66426176

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

www.csardaszallas.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Varga Imre

EKRSZ_
20543886

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Békéscsaba

NUTS-kód:

HU332

Egyéb cím adatok:

Kinizsi Utca 13

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

iroda@drvargaimre.hu

Internetcím(ek)

EKR000072962019

Postai irányítószám:

Varga
Telefon:

5600

Ország:

Magyarország

Imre
+36 66444568

Fax:

+36 66444568

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.csardaszallas.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
VP Kisezüsti út felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Külterületi útfelújítás, megerősítés Csárdaszálláson a Kisezüsti úton Útburkolat megerősítés Hideg Remix eljárással, a meglévő
útburkolat alap- és javítóréteg cementtel, és az NZ 5/12 zúzottkővel történő keverésével, amelynek tervezhető vastagsága 23-32 cm.
Az útkorona tervezett szélessége 5,2 m. 1x2 sávos burkolat mezőgazdasági kiszolgáló út tervezett forgalmi osztálya "B" forgalmi
terhelés. A tervezett tengely terhelés 11,5 t, ami 115 kN. A tervezett sebesség 50 km/h a kialakult ívviszonyok miatt (R min. 200 m). Az
útpálya megerősítés tervezett hossza 1706 fm. Egy csomópont kialakítása. Az úthoz 9 helyen csatlakozik föld dűlő út. Kitérő öböl nem
épül. A padka tervezett szélessége 1,2 m, vastagsága 20 cm, anyaga helyi földanyag. 20 méterenként padkaszivárgó létesül. Az
útburkolat süllyesztett szegéllyel megtámasztással épül. Burkolati jelek, KRESZ jelzőtáblák és korlátok elhelyezése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
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:
2018.08.09
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
EKR000072962019

A szerződés száma:

1
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:

3

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

HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5555 Hunya, Kodály Utca 16

25174245204

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 140 629 333 Jótállás (36-60 hónap): 36

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

10572795241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 130 000 000 Jótállás (36-60 hónap): 36

Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság, 3374 Dormánd, Dózsa György Út 26

22915706210

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 94 109 050 Jótállás (36-60 hónap): 60

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HUNÚT Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

468.3

Szöveges értékelés:

SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

506.8

Szöveges értékelés:

Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság
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:
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 a 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: 36-60 hónap. A 36 hónap időtartamnál
kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Kaiser Aszfalt Korlátolt felelőségü társaság, 3374 Dormánd, Dózsa György Út 26

22915706210

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 94 109 050 Az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat.
Nem

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:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.02.28

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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2019.02.27
2018.02.27

2019.03.04

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

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.27 16:20:19

drvargaimre
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