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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7323/1 hrsz ingatlanon lévő építmények bontása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7323/1 hrsz ingatlanon lévő építmények bontásaKözbeszerzés 
tárgya:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000225362018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
97218353

Székesfehérvár HU211 8000

Városház Tér 1.

Szentgyörgyi László

szentgyorgyi.laszlo@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537296
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1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.01.17

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot (Kbt. 115. § (1) bekezdés)

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Kbt. Harmadik rész, 115. § (1)-(2) bekezdései

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

10,0 x 3,0 m alapterületű garázsépület 25 cm vastag kisméretű téglafalazattal, 3,50 méter tetőmagassággal, beton aljzattal, 
hullámpala tetőfedéssel. 22,00 x 16,10 m alapterületű üzemépület 25 cm vastag kisméretű téglafalazattal, 6,0 méter tetőmagassággal, 
beton aljzattal, hullámpala tetőfedéssel. Az épületben 2 méter mély szerelőakna található. 26,0 x 6,0 m alapterületű irodaépület 20 cm 
vastag falszerkezettel, mely kívülről fa, belülről gipszkarton burkolatú, az épület tetőmagassága 3,00 méter, beton aljzattal, fémlemez 
tetőfedéssel. Az ingatlan különböző részein aszfalt, beton valamint térkő burkolatú terület található, összesen ~1000 m2 területen 
melynek elbontása Kivitelező feladata. A területen a terepszint alatt egy 16 m3 nagyságú beton szikkasztó akna valamint egy 10 m3 
nagyságú szennyvíz tartály található, melynek elszállítása Kivitelező feladata. A bontási tevékenységet követően a mintegy 5386 m2 
nagyságú területen Kivitelezőnek tereprendezést kell végeznie. A bontott anyagokat Kivitelezőnek hulladéklerakóba kell szállítania. Az
épületekben található berendezési kellékek és egyéb berendezések elszállítása is Kivitelező feladata. Az épületek alaptesteinek 
elbontása valamint a terepszint alatti műtárgyak elbontása és azok elszállítása is Kivitelező feladata. Az ingatlanon lévő közműveket (
víz, villany) a Kivitelezőnek a mérőóráig vissza kell bontania, az elektromos hálózat esetében (380V) új mérőórát kell kialakítania, 
melynek zárhatónak kell lennie. Az ingatlanon lévő beton támfal és annak alaptestének elbontása és elszállítása. A bontott anyagokat, 
és az ingatlanon található további építő anyagokat Kivitelezőnek hulladéklerakóba kell szállítani. Az épületekben található berendezési 
tárgyak és egyéb eszközök elszállítása Kivitelező feladata. Az épületben és az ingatlanon található veszélyes hulladék elszállítása, 
lerakóba történő leadása és a szükség szerinti kármentesítése Kivitelező feladata . Lámpaoszlopok, valamint a térszín alatti és feletti 
elektromos kábelek, gáz és szennyvízvezetékek és egyéb műtárgyak bontása és elszállítása Kivitelező feladata. Az ingatlanon lévő fák, 
cserjék, bokrok irtása Kivitelező feladata. Az ingatlanon és az ingatlan körül található ~250 fm nagyságú drótfonatos kerítés és 
oszlopainak bontása Kivitelező feladata. Az ingatlan körül ~190 fm nagyságú új kerítés építése, acél oszlopokkal, illetve egy 6 méteres 
/két szárnyú/ kapu építése Kivitelező feladata. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 22§ (1
) c) pontja és 24 § értelmében Bontási kiviteli tervet kell készíteni és elektronikus építési naplót kell vezetni, mely a Kivitelező feladata.
A kivitelezési munkák elvégzését követően Kivitelezőnek Átadási dokumentációt kell készítenie, melyet Megrendelő részére át kell 
adnia. További információ a részletes dokumentációban található.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény – továbbiakban Kbt. - Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot 1000,00 pontszámmal.

12727489207SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Szárcsa Utca 13

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra(2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 
pontot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (2 tizedes jegyig). 
Nettó ajánlati ár vonatkozásában: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70; 
Többlet szakmai tapasztalat vonatkozásában: (vizsgált ajánlat szakember többlet tapasztalata/legmagasabb többlet tapasztalatú 
szakembert tartalmazó ajánlat)*10*30

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár 5%-os tartalékkeret nélkül (HUF): 24 500 000,- HUF Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott 
MV-É szakember M/1. pontban meghatározott 36 hónap minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban 
megadva, max. 24 hónap): 24 hónap Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek mindenben megfelelt.

12727489207SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft., 8000 Székesfehérvár, Szárcsa Utca 13

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.30Lejárata:2019.03.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat – így 
Ajánlattevő aláírási címpéldányát; az ajánlattételi felhívás III.1.3) pont M/1. alkalmassági követelményre bemutatott, teljesítésbe 
bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát; a teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában, mint a Kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet aláírási címpéldányát, 
összeférhetetlenségi nyilatkozatát, az erőforrás igénybe vételére vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozatot; Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kc) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot - az előírt határidőre nem pótolta.

12493274207Alba Complett Építőipari és Szolgáltató Kft., 8000 Székesfehérvár, Széchenyi Út 86

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat – így az 
ajánlattételi felhívás III.1.3) pont M/1. alkalmassági követelményre bemutatott, teljesítésbe bevonni kívánt szakember 
kiegészített, módosított szakmai önéletrajzát; a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot - az előírt 
határidőre nem pótolta.

12594870207NBU Építőipari Kft., 8000 Székesfehérvár, Oravicai Utca 15/B

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

igénybe venni:

bontási részmunkák, hulladék elszállítás.

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.

2019.03.25
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.03.25




