Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Röszke Község Önkormányzata
Felszabadulás utca 84.
Röszke

Postai irányítószám:

6758

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Csatorna rekonstrukció és javítás (487, 34, 4 és 195 hrsz), csapadékvíz elvezető
csatornaszakaszok építése (1950 fm), zöldfelületek helyreállítása, kitűzés, közműkeresztezések,
burkolat helyreállítási munkák.
Részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező kiviteli
dokumentáció (tervezői műszaki leírás, árazatlan költségvetés, tervek, rajzok stb.) tartalmazzák.

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:

Kbt. III. Rész

Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli 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 korábbi 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:
2018.01.29
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
A szerződés száma: 1

Rész
száma:

1

Elnevezés:

Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése
átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében

Az eljárás eredményes volt [X] igen [ ] nem
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:
[ ] igen [ ] nem.

V.2 Az eljárás eredménye:
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):
Név:
Cím:
Adószám:
Alkalmasság indoklása:

T-COMPLEX ING KFT.
6725 Szeged, Mátyás tér 23.
24775283-2-06
Benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek. Lenyilatkozta, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében: nettó
ajánlati ár (Ft) - 74 741 567,- nettó Ft+ÁFA
Előteljesítés vállalása napokban (minimum: 1, maximum: 15 nap) 1 nap
Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV.
Felelős műszaki vezetés 1. része 2-3. pontjai szerinti („MV-É”, „MV-É-R”) szerinti minősítés
megszerzését követő gyakorlati idő (minimum 12 hó, maximum 60 hó) - 60 hó
További garancia vállalása (minimum: 1, maximum: 24 hó) - 1 hó

Név:
Cím:
Adószám:
Alkalmasság indoklása:

HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft.
6728 Szeged, Bajai út 2/a
13656436-2-06
Benyújtott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek. Lenyilatkozta, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében: nettó
ajánlati ár (Ft) - 74.660.991 nettó Ft+ÁFA
Előteljesítés vállalása napokban (minimum: 1, maximum: 15 nap) 1 nap
Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV.
Felelős műszaki vezetés 1. része 2-3. pontjai szerinti („MV-É”, „MV-É-R”) szerinti minősítés
megszerzését követő gyakorlati idő (minimum 12 hó, maximum 60 hó) - 60 hó
További garancia vállalása (minimum: 1, maximum: 24 hó) - 1 hó
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 értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A
részszemponto
k
súlyszámai
(adott esetben
az

T-COMPLEX ING KFT.

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és

Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése
átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében: nettó
ajánlati ár (Ft)

70,00

9,99

699,30

Előteljesítés vállalása napokban (minimum: 1,
maximum: 15 nap)

10,00

10,00

100,00

Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének
IV. Felelős műszaki vezetés 1. része 2-3. pontjai
szerinti („MV-É”, „MV-É-R”) szerinti minősítés
megszerzését követő gyakorlati idő (minimum 12 hó,
maximum 60 hó)

10,00

10,00

100,00

További garancia vállalása (minimum: 1, maximum:
24 hó)

10,00

10,00

100,00

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A
részszemponto
k
súlyszámai
(adott esetben
az

999,30
HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft.

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és

Röszke belterületi vízrendezés I. ütem kivitelezése
átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében: nettó
ajánlati ár (Ft)

70,00

10,00

700,00

Előteljesítés vállalása napokban (minimum: 1,
maximum: 15 nap)

10,00

10,00

100,00

Felelős műszaki vezető gyakorlati tapasztalata
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének
IV. Felelős műszaki vezetés 1. része 2-3. pontjai
szerinti („MV-É”, „MV-É-R”) szerinti minősítés
megszerzését követő gyakorlati idő (minimum 12 hó,
maximum 60 hó)

10,00

10,00

100,00

További garancia vállalása (minimum: 1, maximum:
24 hó)

10,00

10,00

100,00

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

A
részszemponto
k
súlyszámai
(adott esetben
az

HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft.

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

1000,00

Adott esetben a részszempontokra
adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
1) bírálati részszempont esetében fordított arányosítás, 2) - 4) bírálati részszempontok esetében egyenes arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név:
HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft.
Cím:
6728 Szeged, Bajai út 2/a
Adószám: 13656436-2-06
Ellenszolgáltatás összege:
74660991,00 Forint
Kiválasztás indoka a nyertes ajánlat esetén:
Benyújtott ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt feltételeknek, valamint az eljárás
megindításakor hatályos Közbeszerzési törvényben és végrehajtási
rendeleteiben foglalt előírásoknak, ajánlattevő igazolta, hogy vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn. Továbbá az ajánlattételi
felhívásban foglalt bírálati szempontoknak megfelelően az értékelési
szempontokra figyelemmel a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlatot tette az eljárás vonatkozásában.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Név:
Cím:
Adószám:
Ellenszolgáltatás összege:
Kiválasztás indoka a második legkedvezőbb ajánlat esetén:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: [ ] igen [X] nem.
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

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:

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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:

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:
Név:
BONT-ÁS Bt.
Cím:
6771 Szeged, Légió utca 8/B
Adószám:
21011414-2-06
Eredménytelenség
Benyújtott ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
indoka:
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e. pont alapján érvénytelen.
Név:
HARMATH ÉS TÁRSAI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Cím:
6760 Kistelek, Majsai út 2.
Adószám:
10483839-2-06
Eredménytelenség
Benyújtott ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
indoka:
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e. pont alapján érvénytelen.
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:

2018.03.01

Lejárata:

2018.03.05

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.02.28

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.02.28

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:

