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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020.

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:

Székesfehérvár, Balatoni út felújítása 2020.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000552442020
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4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

2020.06.05

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

Út és járdaburkolat felújítása 1118 m hosszon. Fakivágás, tuskómarással: 14 db. Aszfaltmarás (5-8 cm változó vtg.), elszállítással: 8 
650 m2. Kiemelt szegély bontása, új építése: 200 m. Pályaszerkezet alaprtg. javítás: 484 m2. - alapréteg (AC-22, v=9 cm); - Ckt, v=20 
cm; - M50 mechanikai stabilizáció, v=20 cm; Aszfalt kötőrétreg (AC-22, v=7 cm): 4 221 m2. Astfalt kopóréteg (AC-11/F, v=5 cm): 8 
684 m2. Aszfalt szegély kialakítása: 1 300 m. Vezetősáv öntöttaszfaltból, a régi elbontása, új megépítése: 65 m. Régi, monolit beton 
surrantó bontása: 60 m. Surrantó előregyártott betonelemekből: 300 m. Szalagkorlát felújítása, cseréje vasúti oldalon (bontott 
korlátból): 100 m. Víznyelő akna + bekötőcső beépítése (víz járda alatti átvezetése 200 mm KG cső): 17 db. Surrantók bekötése burkolt
árokba vagy meglévő víznyelő aknába: 8 db. Meglévő surrantók bekötésének "jó karba helyezésével": 5 db. Surrantók bekötése 
energiatörő beépítésével, a csapadékvíz terepre történő kivezetésével: 3 db. Surrantók bekötése vasúti vízelvezető árokba (burkolt/
burkolatlan): 7 db. Padka- és rézsürendezés, füvesítés: 1 550 m2. Padkanyesés, lenyesett talaj elszállítása: 1 425 m2. Járdaburkolat 
bontása, elszállítás lerakóhelyre: 1 587 m2. Földtükör készítése tömörítéssel: 2 010 m2. Burkolatalap útpályából kikerült mart 
aszfaltból (v=15 cm): 2 010 m2. Járda kopóréteg AC-8 (v=5 cm) építése: 1 847 m2. Járda kopóréteg marása 5 cm vtg.: 260 m2. Híd 
betonjárdák felületkezelése: 80 m2. Szalagkorlát felújítása, cseréje rét oldalon: 800 m. Járdakorlát/acél csőkorlát bontása: 686 m. 
Járdakorlát/acél csőkorlát új építése, horganyzott: 686 m. Hídkorlát függőleges pálcák pótlása szegecseléssel, vagy hegesztéssel: 5 fm.
Hídkorlát mázolása kettő rétegben : 132 fm. Földpadka-képzése füvesítéssel: 900 m2. Földrézsüváll kialakítása tömörítéssel: 230 m3. 
Füvesítés: 960 m2.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

100

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

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban előírt jogi, gazdasági, 
pénzügyi és műszaki előírásoknak ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság Ajánlattevő ajánlata megfelelt, ajánlata érvényes, az előírt dokumentumokat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

942.57ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban előírt jogi, gazdasági, 
pénzügyi és műszaki előírásoknak STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő 
ajánlata megfelelt, ajánlata érvényes, az előírt dokumentumokat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

957.74STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban előírt jogi, gazdasági, 
pénzügyi és műszaki előírásoknak PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. Ajánlattevő ajánlata megfelelt, ajánlata 
érvényes, az előírt dokumentumokat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

505.87PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban előírt jogi, gazdasági, 
pénzügyi és műszaki előírásoknak SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő 
ajánlata megfelelt, ajánlata érvényes, az előírt dokumentumokat tartalmazza.

Szöveges értékelés:

1000.00SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (HUF): 131.415.511.- 
Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (hónapokban): 24

12813696207ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9

Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (HUF): 128.385.000.- 
Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (hónapokban): 24

10776456443STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor 
Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (HUF): 166.927.596.- 
Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (hónapokban): 0

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

Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (HUF): 120.634.260.- 
Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (hónapokban): 24

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros 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
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (HUF): 120.634.260.- Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (hónapokban): 24 Összpontszám: 
1000,00

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: Az egyes 
részszempontokra adható pontszám: 0-10 pont. A pontozás módszere: a legjobb ajánlat kapja a maximum 10 pontot, a többi ehhez 
viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra (értékarányosítás módszere) az alábbiak szerint: 1. részszempont: Nettó ajánlati ár (nettó
HUF) 70 – súlyszám Az értékelés alapját a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár képezi. Az adott részszempont értékelési 
pontszámát az adott szempontból legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális 
pontszámmal való szorzata adja, az egész számra kerekítés szabályai szerint az alábbi képlet alapján. A legkedvezőbb ajánlat, a 
legalacsonyabb nettó ajánlati ár, maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor 
törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. Legjobb ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= -----------
------------------------------------ x 10 Vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: Vállalt jótállás időtartama: (min. 0 hó - max. 24 hó) (
hónapokban) 30 - súlyszám A vállalt jótállás időtartamát hónapokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem hónapokban adja meg
a vállalt jótállás időtartamát ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Adott esetben a 24 hónapnál kedvezőbb jótállást 
tartalmazó ajánlatnál a maximális értékű jótállás kerül alkalmazásra a képletben és a 24 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai 
össztapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja. Az adott részszempont értékelési pontszámát az adott szempontból 
legkedvezőbb és az értékelt ajánlatra meghatározott érték hányadosának a vonatkozó maximális pontszámmal való szorzata adja, az 
egész számra kerekítés szabályai szerint. A legkedvezőbb ajánlat a legtöbb szakmai tapasztalatot tartalmazza, maximális pontszámmal
(10) kerül értékelésre. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés. 
Vizsgált ajánlat tartalmi eleme P (vizsgált ajánlat pontszáma)= ----------------------------------------------- x 10 Legjobb ajánlat tartalmi eleme Az 
egyes részszempontokra megállapított pontszámok ezt követően felszorzásra kerülnek az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, 
majd az így kapott pontszámok összegezése eredményeként megállapított pontszámok közül a legtöbb pontot elért ajánlattevő minősül
nyertes ajánlattevőnek.

útépítési munkák részfeladatai, szállítási feladatok, őrzés, labor, forgalomtechnika

Ajánlattételkor még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság és a STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem 
kkv. A többi Ajánlattevő 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:

Kbt. 131 § (6)

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.28Lejárata:2020.06.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2020.06.23

2020.06.23




