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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vásárhelyi út felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az 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:

Vásárhelyi út felújításaKözbeszerzés 
tárgya:
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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:

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:

2019.03.04

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

A becsült érték nem éri el a nettó 300 millió forintot.

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

Meglévő burkolatok, szegélyek bontása, törmelék elszállítása          630  m3 
aszfaltmarás        6242 m2 
CKt alap építése         235 m3 
Azfaltburkolat építése        1040 m3  
szegélyépítés         1111 fm 
közvilágítás új oszlopok        2 db 
fedlapok szintreemlése        10 db 
új gyalogos-átkelőhyelek         2 db 
burkolati jelek felfestése        87 m2 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Igen
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Ajánlattevő Nettó ajánlati ára 173892400,- HUF volt, így Ajánlatkérő által alkalmazott képlet alapján 656,17 
pontot kapott. Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban 
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata 12 hónap volt, így Ajánlatkérő 
által alkalmazott képlet alapján 150,00 pontot kapott.  
 

Szöveges értékelés:

806.17PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF)        nettó 163 003 204,- Ft 
Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott 
minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban 
megadva):        24 hónap 
Ajánlattevő végleges ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt. 

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

Nettó ajánlati ár (HUF)        nettó 170 955 070,- Ft 
Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott 
minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban 
megadva):        0 hónap 
Ajánlattevő végleges ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt.

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Repkény Utca 7.

Nettó ajánlati ár (HUF)        nettó 170 043 794,- Ft 
Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott 
minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban 
megadva):        12 hónap 
Ajánlattevő végleges ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt.

11601849207ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT, Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Kisfaludi Út 8

Nettó ajánlati ár (HUF)        nettó 173 892 400,- Ft 
Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott 
minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata (hónapban 
megadva):        12 hónap 
Ajánlattevő végleges ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt.

10429549213PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft., Magyarország 2461 Tárnok, Fehérvári Út 34

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

4A 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):
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Ajánlattevő Nettó ajánlati ára 163003204,- HUF volt, így Ajánlatkérő által alkalmazott képlet alapján 700.00 pontot kapott. Az M
/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél 
nagyobb szakmai többlet tapasztalata 24 hónap volt, így Ajánlatkérő által alkalmazott képlet alapján 300,00 pontot kapott.  
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához szükséges, az Eljárást megindító 

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

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális 
pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes 
jegyig).   
1. értékelési szempont: 
Ajánlati árnál alkalmazott képlet: súlyszáma: 70 
(legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. 
2. értékelési szempont: 
 Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél 
nagyobb szakmai többlet tapasztalatánál alkalmazott képlet: (súlyszáma 30) 
(vizsgált ajánlatban vállalt többlettapasztalat időtartama/ legmagasabb tapasztalati időtartamot tartalmazó ajánlat tapasztalati 
időtartama)*10*30 
Ajánlattevő összesen 60 hónap szakmai tapasztalatot értékel, melyből 36/48 hónap a bejegyzéshez szükséges tapasztalat, így 
kizárólag az ezen felüli többlettapasztalat (max 24/12 hónap) kerül értékelésre. Adott esetben a 24/12 hónap illetve az ennél 
magasabb tapasztalati időtartamot tartalmazó ajánlat a maximális pontszámot kapja. 
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez szükséges 36 vagy 48 hónapon felüli) 
többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 1 pontot kapja.

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:

101

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

Ajánlattevő Nettó ajánlati ára 163003204,- HUF volt, így Ajánlatkérő által alkalmazott képlet alapján 700.00 
pontot kapott. Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban 
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata 24 hónap volt, így Ajánlatkérő 
által alkalmazott képlet alapján 300,00 pontot kapott.  
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához szükséges, az Eljárást 
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata 
1000.00 összpontszámot ért el.

Szöveges értékelés:

1000.00ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő Nettó ajánlati ára 170955070,- HUF volt, így Ajánlatkérő által alkalmazott képlet alapján 667.44 
pontot kapott. Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban 
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata 0 hónap volt, így Ajánlatkérő 
által alkalmazott képlet alapján 30,00 pontot kapott.  
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához szükséges, az Eljárást 
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata 
697.44 összpontszámot ért el.

Szöveges értékelés:

697.44Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő Nettó ajánlati ára 170043794,- HUF volt, így Ajánlatkérő által alkalmazott képlet alapján 671,02 
pontot kapott. Az M/1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-KÉ szakember M/1. pontban 
meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai többlet tapasztalata 12 hónap volt, így Ajánlatkérő 
által alkalmazott képlet alapján 150,00 pontot kapott.  
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához szükséges, az Eljárást 
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata 
821,02 összpontszámot ért el.

Szöveges értékelés:

821.02ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és szolgáltató KFT

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához szükséges, az Eljárást 
megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata 
806,17 összpontszámot ért el.
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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:

A moratórium időtartama a  Kbt. 131. § (6) bekezdés alapján került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.04Lejárata:2019.04.29Kezdete:

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:

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:

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:

felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata 1000.00 összpontszámot ért 
el. 
 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy Útéppark Út és Mélyépítő Kft. Ajánlattevő végleges ajánlata 
összességében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat.

földmunkák, egyes burkolatépítési munkák, vízépítési munkák, kertészeti munkák, forgalomtechnika

nem ismert

2019.04.29

2019.04.29
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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