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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Csíkvári úti edzőpályák, kiszolgálóépület villamosmunkálatainak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

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)

Fax: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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Csíkvári úti edzőpályák, kiszolgálóépület villamosmunkálatainak 
kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000311322019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
97218353

Székesfehérvár HU211 8000

Városház Tér 1.

Ébner Balázs

ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu +36 22537150



EKR000311322019

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:

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:

2019.05.15

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

Kábelek kikötése, kiforgatása meglévő elosztókból 4x240mm2-ig 4 db Melegzsugor kábelvég lezáró sapka 4x240mm2 kábelre Tracon 
VES5524 tip. 2 db "Üzemen kívül" felirat elhelyezése 2 db Kábelárok ásás földvisszatöltéssel, I-IV. osztályú talajban gépi erővel, a 
szükséges kézi igazítással,0,4m szélességben és 0,7m mélységben 87 m Homokágy készítése 0,4x0,2m méretben 87 m Védőcső 
elhelyezése kábelárok homokágyában Kopoflex D110mm 174 m NAYY-J 4x240mm2 földkábel védőcsőbe húzva 186 m Melegzsugor 
kábelvégelzáró 4 erű kábelhez kábelvégkiképzéssel 4x240mm2 kábelre, VE10045 tip. 8 db Kábeljelző szalag 87 m Áramváltós 
fogyasztásmérési hely kiépítése földmunkával Csatári Plast PVT-K-L EON 630 S2 típus, 3db 600/5A, 5VA, h=0,5S OMH hitelesített 
áramváltókkal szerelve 1 db Meglévő E1 biztosítós szekrényben kábelek átkötése NH2 biztosító sávra 4x240mm2-ig 2 db Rúdföldelő D
=20mm L=2m 1 db Kábel azonosító elhelyezése 30 db Feszültségveszélyre utaló felirat 2 db Tulajdonviszonyra utaló felirat 2 db Inert 
föld elszállítás 8 m3 Feszültségmentesítés 1 db Geodéziai kitűzés és bemérés 1 klt Szigetelési ellenállás mérés és jkv. 4 db Földelési 
ellenállás mérés és jkv. 1 db Közmű szakfelügyelet 4 h Átadási dokumentáció összeállítása 1 db További információ a 
dokumentációban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár a tételes költségvetés alapján: 3.607.969,- HUF A legjobb ár érték arányú ajánlat (799.99 pont).

10653386207RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Takarodó Út 9

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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: Többletjótállás vállalásának időtartama: 0-36 hónap között szempontnál alkalmazott 
képlet- súlyozás nélkül: P= Avizsgált/Alegjobb * (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: 30 (Egyenes 
arányosítás.) Adott esetben a 36 hónapnál kedvezőbb szakmai többletjótállást tartalmazó ajánlatnál 36 hónap többletjótállás kerül 
alkalmazásra a képletben és a 36 hónap, valamint az annál kedvezőbb többletjótállás egyaránt a maximális pontszámot kapja. 
Amennyiben nem kerül megajánlásra többletjótállás, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 
0 pontot kapja. - 2. részszempont: Nettó ajánlati ár (HUF) szempontnál 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.)

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:

799.99RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata az előírásoknak megfelelt. Többletjótállás vállalásának időtartama: 0-36 hónap között: 12 hónap Nettó 
ajánlati ár a tételes költségvetés alapján: 3.607.969,- HUF

10653386207RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Takarodó Út 9

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

1A 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 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. § (8) bekezdés f) pontjára tekintettel a moratórium időtartama irreleváns.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.21Lejárata:2019.06.21Kezdete:

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:

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:

2019.06.21

2019.06.21
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