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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000329822019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_9721835
3

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Bárdos Katalin

bardos.katalin@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537661
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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:

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:

2019.04.09

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

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

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

Széna téri kerékpárforgalmi létesítmény főbb mennyiségei:0+013,6 – 0+305,3 km sz. között építendő felületei 
Aszfalt burkolatú útpálya, kopóréteg csere: 2343 m2 Aszfalt burkolatú útpálya szélesítés, új útpálya: 288 m2 
A kopóréteg cserében és a szélesítésben/új útpályában szereplő aszfalt burkolatú kerékpársáv:        778 m2 
Aszfalt burkolatú kerékpárút:                                                  107 m2 
Térkő burkolatú járda:                                                          329 m2 
Beton burkolatú autóbuszöböl                                          114 m2 
Vakvezető rezgőkő (a gyalogos átkelőhely csatlakozásnál és elválasztásnál) 26 m2 
Széna téri kerékpárforgalmi létesítményhez kapcsolódó 35 kV elektromos kiváltás főbb mennyiségei: 
35 kV szabadvezeték bontás nyomvonalhossza                                372 m 
35 kV-os földkábel építendő nyomvonalhossza                                261 m 
közvilágítás bővítése új oszloppal, tervezéssel:                                1 db 
További információk a közbeszerzési eljárás Részletes Dokumentációjában találhatóak.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az ajánlatok értékelésére vonatkozó tájékoztatás 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1. egyenes; 2. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. 
 
- 1. részszempont:  
 
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-KÉ szakembernek mindösszesen (hónap) – 
értékelve 0-36 hónap között 
 
a részszempontnál alkalmazott képletek- súlyozás nélkül: 
 
P= Avizsgált/Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin  

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:

815.90SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000.00ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 82.329.759,- Ft tartalékkerettel beárazva. 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata a III.1.3) szerinti 
MV-KÉ jelű szakembernek (min. 0 hónap legfeljebb 36 hónap): 36 hónap 
Ajánlattevő az előírt feltételeknek megfelelt. 

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 60.665.919,- Ft tartalékkerettel beárazva. 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata a III.1.3) szerinti 
MV-KÉ jelű szakembernek (min. 0 hónap legfeljebb 36 hónap): 36 hónap 
Ajánlattevő az előírt feltételeknek megfelelt. 

24105099207ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Sóstói Út 7

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 ajánlatot tevők
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RONEKO Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9., adószám: 10653386-2- 07 , MV-VI és EN-VI szakemberek

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:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján (HUF): 60.665.919,- Ft tartalékkerettel beárazva. 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata a III.1.3) szerinti 
MV-KÉ jelű szakembernek (min. 0 hónap legfeljebb 36 hónap): 36 hónap 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat: 1.000 pont

24105099207ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Sóstói Út 7

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Súlyszám: 30 
 
(Egyenes arányosítás.)  
 
Adott esetben a 36 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 36 hónap többlettapasztalat kerül 
alkalmazásra a képletben és a 36 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot 
kapja. 
  
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik a bejegyzéshez szükséges többlettapasztalattal, a 
felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
 
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok 
ajánlhatóak meg.  
 
Ajánlatkérő Tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az értékelés során kizárólag az alkalmassági követelményeknél (III.1.3) 
meghatározott minimumkövetelményeken felüli többlettapasztalat kerül értékelésre.  
 
- 2. részszempont:  
 
Nettó ajánlati ár (HUF) 
 
a részszempontnál alkalmazott képlet-súlyozás nélkül: 
 
P= Alegjobb/Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin  
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Súlyszám: 70 
 
(Fordított arányosítás) 
 
További információ a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 

Elektromos munkák, egyes útépítési munkák, forgalomtechnika

RONEKO Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 9., adószám: 10653386-2- 07) RING BNP Kft. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Takarodó u. 9. adószám: 14494556-2-07) KULCS Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) adószám:
24104964-2-07)
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SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft. és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft. KKV 
A SWIETELSKY Magyarország Kft. nem KKV

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:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

131 § (6) bekezdés

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.26Lejárata:2019.05.21Kezdete:

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:

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevő nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. 
Indok: Ajánlattevő az alkalmasság igazolására vonatkozó hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat nem pótolta az előírt 
határidőre és a megjelölt hiányok a későbbiek során már nem pótolhatóak.

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

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:

2019.05.21

2019.05.21
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.21 10:18:23 Kalan10

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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