ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000967912018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkák

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:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
73704322

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szekszárd

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU

Mechlerné Letenyei

kozbeszerzes@szekszard.hu

Telefon:

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

http://szekszard.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://szekszard.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkák

EKR000967912018

7100

Ország:

Magyarország

Béla király Tér 8

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

+36 74504100

Hédi
Fax:

+36 74510251

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Az
útfenntartási munkálatok út, járda, híd javítását foglalja magába. Az útüzemeltetési munkálatok a balesetelhárítási ügyeletet és KRESZ
táblák kihelyezését, karbantartását foglalja magában. Az útépítési munkálatok építési engedélyt igénylő kivitelezések esetén
valósulnak meg (út átépítése, új út építése, parkoló építés, kerékpárút építés).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

22222/2018

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.11.28
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

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
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Igen

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:

1

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

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Holdfény Utca 3.

11283986217

Súlyozott Nettó Ajánlati Ár (HUF) 54.361.615,- HUF Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben): a
beépítendő aszfalt beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (összesített CO érték) 16,515 g/kWh Azonnali intézkedést
igénylő munka megrendelésétől számítva a teljesítés megkezdésének határideje (óra) (min. 24 óra, max. 1 óra) 1 óra Átlagos
intézkedést igénylő munka megrendelésétől számítva a teljesítés megkezdésének határideje (nap) (min. 5 naptári nap max. 2
naptári nap) 2 nap A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, egyetlen
érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd Holdfény Utca 3.) Ajánlattevő adta, ajánlata az
Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben
megfelel.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.

1000

Szöveges értékelés:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, egyetlen
érvényes ajánlatot a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd Holdfény Utca 3.) Ajánlattevő adta,
ajánlata az Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.

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 értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás. A részszempont értékelése során a legjobb (
legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra
kettő tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. Az értékelés módszere a minőségi kritérium 1., 2. és 3.
értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás. A részszempont értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi
elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra kettő tizedesjegy pontossággal, a
kerekítés általános szabályai szerint. Részletesen a Közbeszerzési dokumentumban.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Holdfény Utca 3.

11283986217

A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd Holdfény Utca 3.) Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, egyetlen érvényes ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az
Ajánlattételi Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben
megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.
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:
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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:

2019.03.04

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Kft. 131. § (8) bekezdés a) pont alapján nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
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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2019.03.01
2019.03.04

2019.03.04

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.03.01 10:49:34

Turiakos

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000967912018

