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: Remeteszőlős Község Önkormányzata
Postai cím: Vénusz u. 8-10.
Város: Remeteszőlős

Postai irányítószám: 2090

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Remeteszőlős, Vénusz utca felújítása”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgyának részletes műszaki leírását, ezen belül a közbeszerzés mennyiségét a
közbeszerzési műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: tárgyalásos
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:
A Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalásos eljárás, mivel a közbeszerzés tárgya szerinti építési
beruházás becsült értéke nem éri el a 300 millió forintot.

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)
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 [ ] Elnevezés:
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
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: 1
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, adószám: 12961555-4-43
Ajánlata érvényes, bizonyította alkalmasságát, ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban,
illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.
Nettó ellenszolgáltatás/ajánlati ár/ (nettó, Ft): 21.389.086.-Ft
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 ajánlattevő neve:
STRABAG Építő Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben alszempontjai
is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Nettó ellenszolgáltatás

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

70

10

700

kötelező, elvárt jótállási időn 30
felül vállalt jótállási idő
hónapban

10

300

A súlyszámmal szorzott

1000

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
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
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb : Avizsgált
ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Alegjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke

Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi értéke

A súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja a részszempontok pontszámát. Legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az,
amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek,
akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni (az értékelési pontszám végösszegénél).
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. Ha az ellenszolgáltatások is teljesen
azonosak, akkor a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek.
Az 2. bírálati részszempont esetében az ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban kell megadni, az nem köthető semmilyen
fizetőeszköz árfolyamához, és tartalmaznia kell a szerződés teljes és reális ellenértékét. A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéknek a
legalacsonyabb ajánlati ár minősül.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
STRABAG Építő Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület, adószám: 12961555-4-43, mint egyedüli érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot a közbeszerzési eljárásban. Ajánlata
érvényes, bizonyította alkalmasságát, ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, illetve a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.
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: geodézia, forgalomtechnika, laborvizsgálatok, fuvarozás, őrzés, mobil WC, konténer bérlet
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:
Ajánlattevő neve: VIANOVA 87 Zrt. Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. Adószáma: 13839129-2-43 Ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlatkérő kifejezett rendelkezése ellenére az írásban kötelezően
benyújtandó végleges ajánlatot nem nyújtotta be az előírtak szerint.

Ajánlattevő neve: Zöld Út-Építő Kft. Ajánlattevő székhelye: 2890 Tata, Agostyáni út 78. Adószáma: 14045877-2-11 Ajánlata a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlatkérő kifejezett rendelkezése ellenére az írásban kötelezően
benyújtandó végleges ajánlatot nem nyújtotta be az előírtak szerint.
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: 2017.12.18. / Lejárata: 2017.12.24.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.12.15.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.12.18.
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

