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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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:

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:

Palotavárosi tavak szabadidőpark, vizesblokk kiv.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000619642019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
97218353

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Ébner Balázs

ebner.balazs@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537150



EKR000619642019

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:

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:

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

104A 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

Székesfehérvár, Palotavárosi tavak szabadidőpark és vizesblokk kivitelezése a TOP-6.3.2-15 azonosító számú projekt keretein belül

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Palotavárosi tavak szabadidőpark, vizesblokk kiv.

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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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 (1-3. egyenes; 4. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. - 1-3. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) 1. 
alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata az III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között A szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 
hónap között szempontoknál alkalmazott képletek- súlyozás nélkül: P= Avizsgált/Alegjobb * (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati 

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 szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 1. alpontja szerinti szakembernek (
játszóeszközök telepítésében jártas) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A 
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek (
MV-KÉ) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek (MV-É) mindösszesen (hónap) - 
értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap Nettó ajánlati ár (HUF) - tartalékkeret nélkül: 918.745.382,- HUF

Szöveges értékelés:

952.51Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 1. alpontja szerinti szakembernek (
játszóeszközök telepítésében jártas) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A 
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek (
MV-KÉ) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek (MV-É) mindösszesen (hónap) - 
értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap Nettó ajánlati ár (HUF) - tartalékkeret nélkül: 856.410.369,- HUF

Szöveges értékelés:

1000.00SHS Építő Tervező és Kivitelező Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Közös Ajánlattevők neve: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös 
Ajánlattevők (Székhelyük: 8000 Székesfehérvár Szent Vendel utca 17/A. - 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.; adószámuk: 
14823495-2-07 - 12813696-2-07 A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 1. alpontja szerinti 
szakembernek (játszóeszközök telepítésében jártas) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek (MV-KÉ) mindösszesen (hónap) - 
értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 3. alpontja 
szerinti szakembernek (MV-É) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap Nettó ajánlati ár (HUF) - 
tartalékkeret nélkül: 918.745.382,- HUF Az előírt feltételeknek az ajánlat megfelelt.

14823495207Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel Utca 17/A.

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 1. alpontja szerinti szakembernek (játszóeszközök 
telepítésében jártas) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata a III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek (MV-KÉ) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 
hónap A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek (MV-É) 
mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap Nettó ajánlati ár (HUF) - tartalékkeret nélkül: 856.410.369,- HUF 
Az előírt feltételeknek az ajánlat 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:
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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:

C és R Közlekedésépítő Kft. (11456917-2-07): felhívás III.1.3) M1.2. alkalmasság és III.1.3) M2.2. alkalmasság; - Faberland 
Korlátolt Felelősségű Társaság (22926627-2-13): felhívás III.1.3) M1.1. alkalmasság és III.1.3) M2.1. alkalmasság.

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:

A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 1. alpontja szerinti szakembernek (játszóeszközök 
telepítésében jártas) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai 
többlettapasztalata a III.1.3) 2. alpontja szerinti szakembernek (MV-KÉ) mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 
hónap A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a III.1.3) 3. alpontja szerinti szakembernek (MV-É) 
mindösszesen (hónap) - értékelve 0-36 hónap között: 36 hónap Nettó ajánlati ár (HUF) - tartalékkeret nélkül: 856.410.369,- HUF 
Legjobb ár-érték arányú ajánlat.

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

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; Súlyszámok
: 10; 10; 10 (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 az 
alkalmassághoz (1. alszempont), a bejegyzéshez szükséges (2-3. alszempont) 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 (a 2-3. alpont tekintetében). Csak egész hónapok ajánlhatóak meg. 
Ajánlatkérő Tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az értékelés során kizárólag az alkalmassági követelményeknél (III.1.3) 1-3. 
alpont) meghatározott minimumkövetelményeken felüli többlettapasztalat kerül értékelésre. Az önéletrajzokban a párhuzamosan 
végzett munkálatok közül csak az egyik kerül értékelésre (max. 12 hónap/év). Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmények 
tekintetében több szakembert mutat be, Ajánlatkérő a legmagasabb értékű többlettapasztalattal rendelkező szakembereknek a 
többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez 
fűződő többlettapasztalatot értékeli Ajánlatkérő. - 4. 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.)

gépészeti szerelés, villamos szerelés, térfigyelő kamerarendszer telepítése, játszótéri játszóeszköz és fitnesz eszköz telepítése.

C és R Közlekedésépítő Kft. (11456917-2-07); Faberland Korlátolt Felelősségű Társaság (22926627-2-13)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a szerződés megvalósításához szükséges fedezetet rendelkezésre bocsátani képes.

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) bekezdése- 2019. október 01. napjától megköthető a szerződés

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.09.30Lejárata:2019.09.20Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 25. § (8) bekezdésére tekintettel Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. közös Ajánlattevők (Székhelyük: 8000 Székesfehérvár Szent Vendel utca 17/A. - 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.; adószámuk: 
14823495-2-07 - 12813696-2-07) az ajánlatukban megtett összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozattal, valamint hiánypótlás útján 
bizonyították, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvételük az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti.

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

Ajánlatát Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, mivel egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlattevő a 8 tételes költségvetésből kizárólag 1 költségvetést 
árazott be ajánlatában, és a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára figyelemmel ajánlata nem tehető érvényessé hiánypótlás 
útján.

65764235243Kenéz Szilvia E.V. Kompan Képviselet, 1223 Budapest, Gyep Tér 2

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2019.09.20

2019.09.20




