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:

Csanytelek Község Önkormányzata

EKRSZ_
49376467

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Csanytelek

HU333

NUTS-kód:

6647

Ország:

Magyarország

Volentér János Tér 2.

Egyéb cím adatok:

Csányi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

csanytelek@csanytelek.hu

Telefon:

László
+36 203142790

Fax:

+36 63578517

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

www.csanytelek.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
József Attila Nefelejcs és Határ utcák szilárd
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Csanytelek község 3 utcájának szilárd burkolattal való ellátása történik meg összesen 2464,82 m útszakaszon. Pályázattal
támogatott: 2335,55 m útszakasz. A József Attila utca (558 HRSZ) 129,27 m belterületi útszakaszt az Önkormányzat saját
forrásból valósít meg. A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: Az infrastrukturális fejlesztésben érintett
útszakaszok: Határ utca, Nefelejcs utca, valamint a József Attila utca összesen 2464,85 méter hosszúságban. Az útszakaszok
pályaszerkezetei a jóváhagyott tervek szerint kerülnek kialakítára.

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

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:
2018.07.06.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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

Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft, 2330 Dunaharaszti, Akácfa Utca 2/a

14335556213

Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be
.

CLASSI-CO TÉRKŐ Útépítő és Építőipari Betéti Társaság, 6000 Kecskemét, Mikszáth Kálmán Körút 20638456203
78.
Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be
.

ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, 1077 Budapest, Izabella Utca 27/a. fsz. 3.

11425902242

Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem volt megállapítható, ajánlatát az előírt követelményeknek megfelelőn nyújtotta be
.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Szöveges értékelés:

688,1

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 8,83 618,1 0 0 7 70 688,1

CLASSI-CO TÉRKŐ Útépítő és Építőipari Betéti Társaság

690,6

Szöveges értékelés:

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 9,01 630,6 10 0 10 60 690,6

ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi 980
Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 10 700 2 200 8 80 980

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 értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont Az ajánlatok értékelése során módszernek (
módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző. Fordított arányosítás:
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra
arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A értékelés
módszere képletekkel leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max − P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax: a pontskála
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Egyenes arányosítás: Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont
esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása
során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú
melléklet A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képletekkel leírva: P = Avizsgált /
Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin. ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Ha e
módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell
kerekíteni. Pontkiosztás: Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti abszolút értékelési módszert alkalmazza, ahol az egyes ajánlattevői
vállalásokhoz a közbeszerzési dokumentumokban előzetesen meghatározott pontérték társul. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag
az alábbi táblázatban szereplő megajánlások vállalását értékeli, minden egyes vállalt megajánlás egyaránt 1 pontot ér.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
1077 Budapest, Izabella Utca 27/a. fsz. 3.

11425902242

Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételek alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelési szempont (a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő ajánlat) szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:

2018.08.06.

2018.08.13.

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.08.06.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.08.06.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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