14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Drávacsepely Község Önkormányzata
Postai cím: Dózsa u. 2.
Város: Drávacsepely

Postai irányítószám: 7846

Hivatalos név: Rádfalva Község Önkormányzata
Postai cím: Petőfi utca 21.
Város: Rádfalva

Postai irányítószám: 7817

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Drávacsepelyt és Rádfalvát összekötő külterületi helyi közút felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Drávacsepelyen, Külterület 078, 064, 065, 066 hrsz-eken külterületi mezőgazdasági földút kiépítése zúzottkő burkolattal. A tervezett
út hossza: U-1 út 192m, és U-2út 348m. Tervezett útburkolat szélessége: 3,0 m.
A tervezett pályaszerkezet:
-15.cmvtg. M56 (FZKA) mechanikai stabilizáció fagyvédő réteg
-15 cm vtg. cementtel stabilizált talaj(CTh-2)
-25 cm vtg. M56 szórt útalap készítése (FZKA)
Kétoldali padka kialakításával, egyoldali szivárgó árok építésével.

Rádfalva, Külterületen a 074. hrsz-eken mezőgazdasági földút kiépítése zúzottkő burkolattal. A tervezett út hossza: 1642 m.
Tervezett útburkolat szélessége: 3,0 m.
A tervezett pályaszerkezet:
-15.cmvtg. M56 (FZKA) mechanikai stabilizáció fagyvédő réteg
-15 cm vtg. cementtel stabilizált talaj(CTh-2)
-25 cm vtg. M56 szórt útalap készítése (FZKA)
Kétoldali padka kialakításával, egyoldali szivárgó árok építésével.
Az út pályaszerkezete megfelel az e-UT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírásainak.

A munka további részleteit az ajánlati dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció tartalmazza.

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: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (2) bekezdés szerinti közbeszerzési 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 2018/04/13
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [ 1 ] Elnevezés: Drávacsepelyt és Rádfalvát összekötő
külterületi helyi közút felújítása
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 4 ]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Az Ajánlattevő neve: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.
Az Ajánlattevő adószáma: 11540445-2-02
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 82.660.731,-Ft
Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama: 12 hónap
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek.

Az Ajánlattevő neve: Geotechnika’84 Kft
Az Ajánlattevő székhelye: 7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.
Az Ajánlattevő adószáma: 11295688-2-17
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 89.513.554,-Ft
Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama: 12 hónap
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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 értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó
HUF)
2. Az építési beruházás valamennyi
elemére
kiterjedő
jótállás
időtartama
(hónapban
meghatározva, min. 12 hónap,
max. 60 hónap)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Wolfbau Team Építőipari és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Geotechnika’84 Kft

Értékelési
pontszám

Értékelési
Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

70

10

700

9,310993651 651,7695556

30

10

300

10

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

1000

300

951,7695556

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 részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár:
Az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. A teljes ajánlati ár, melyet a Kbt. 66.
§ (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját. Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás
összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia,
magyar forintban. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
A 2. értékelési részszempont – Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama:
Ajánlatkérő 12 hónap megajánlásokért 1 pontot ad, a 60 hónap megajánlásokra 10 pontot ad, a 60 hónap feletti megajánlásokért
pedig nem jár többletpont. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben 12 hónapnál kevesebb megajánlást
tesz, akkor az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Az Ajánlattevő neve: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5.
Az Ajánlattevő adószáma: 11540445-2-02
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 82.660.731,-Ft
Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama: 12 hónap
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek.
Ajánlattevő adta a legkedvezőbb ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: Terület előkészítő részmunkák, földmunkák részmunkái, talajstabilizációs részmunkák, zúzottkő réteg építési
részmunkák
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Az Ajánlattevő neve: ZOLANIT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 7400 Kaposvár, Izzó utca 1/b
Az Ajánlattevő adószáma: 11484170-2-14
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 96.018.641,-Ft
Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama: 12 hónap
Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlás során sem csatolta a referenciára igazolására vonatkozó dokumentumokat, így alkalmassága nem
igazolt.

Az Ajánlattevő neve: BEST CONTRAST 75 Kereskedelmi és Szolgáltató Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 7677 Orfű, Lapisi utca 16.
Az Ajánlattevő adószáma: 25718034-2-02
Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 91.699.258,-Ft
Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama: 12 hónap
Indoklás: Ajánlattevő a hiánypótlás során sem csatolta a referenciára igazolására vonatkozó dokumentumokat, így alkalmassága nem
igazolt.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 2018. május 11.. / 2018. május 21.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018. május 11.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018. május 11.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

