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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 78420760Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kecel.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 78420760Fax: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

Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között.Közbeszerzés 
tárgya:

Kecel Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000852722018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Kecel Város Önkormányzata EKRSZ_
79571827

Kecel HU331 6237

Fő Tér 1

Stubner Éva

kozbeszerzes@kecel.hu +36 78420211

Igen

Imrehegy Község Önkormányzata EKRSZ_
84130167

Imrehegy HU331 6238

Kossuth Lajos Tér 11

Stubner Éva

kozbeszerzes@kecel.hu +36 78420211
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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

Kerékpárút építés mindösszesen 3976,16 méteren, melyből Kecel közigazgatási területére esik 2995,6 m, Imrehegy közigazgatási 
területére esik 980,56 m. 1. rész: Kerékpárút építés Kecelen - Földkitermelés: 2874 m3, - Építési törmelék elszállítás (10m3 konténer):
338,5 db; - Útburkolati alapréteg készítés: 2102,4 m3 - Tükörkészítés: 12614,9 m2 - Aszfalt alapréteg: 352,6 m3 - Aszfalt kopóréteg: 
235,2 m3 - Fa telepítés: 400 db. - Napelemes sárga villogó kihelyezés: 2 db. 2. rész: Kerékpárút építés Imrehegyen - Földkitermelés: 
1635,4 m3, - Építési törmelék elszállítás (10m3 konténer): 62 db; - Útburkolati alapréteg készítés: 700,83 m3 - Tükörkészítés: 4204,95 
m2 - Aszfalt alapréteg: 117,5 m3 - Aszfalt kopóréteg: 78,4 m3 - Fa telepítés: 158 db. - Buszváró építés: 2 db. - Előregyártott 
keretelemes áteresz építése: 1 db.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kecel.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 13540529Fax:+36 303438338Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Nem

Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda EKRSZ_
98203910

Budapest 1054

Vadász Utca 32

Nedwed Mária

maria.nedwed@drnedwed.hu

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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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:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske Béke u. 150.) Ajánlattevő nem csatolta a tételes költségvetést. A Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint (
8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) 
annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy 
a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A költségvetés komplett hiánya 
hiánypótlás során nem orvosolható. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) 176 221 685 Ft 
Többlet jótállási idő vállalása (36 hónapon felül + 0-24 hónap) 0 Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út -és/vagy 
kerékpárútépítési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 1 fö Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi
felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő. Út-Ép-Ker 97 Kft. (1077 Budapest, 
Izabella 27/a fsz 3.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) 180 824 587 Ft Többlet jótállási idő vállalása (36 hónapon felül 
+ 0-24 hónap) 0 Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út -és/vagy kerékpárútépítési gyakorlattal rendelkező 
szakemberek száma (max. 5 fő) 0 fö Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum 
előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Kerékpárút építés KecelenRész száma, elnevezése:

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:

2018.10.25

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

Nem

Kbt. 75. § (2) b) pont alapján („rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel”).
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V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Kerékpárút építés ImrehegyenRész száma, elnevezése:

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

A beérkezett ajánlatok száma:

Nem

Kbt. 75. § (2) b) pont alapján („rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel”)
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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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske Béke u. 150.) Ajánlattevő nem csatolta a tételes költségvetést. A Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint (
8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) 
annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy 
a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A költségvetés komplett hiánya 
hiánypótlás során nem orvosolható. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) 97 220 076 Ft 
Többlet jótállási idő vállalása (36 hónapon felül + 0-24 hónap) 0 Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út -és/vagy 
kerékpárútépítési gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 1 fö Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi
felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő. Út-Ép-Ker 97 Kft. (1077 Budapest, 
Izabella 27/a fsz 3.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban megadva) 105 992 984 Ft Többlet jótállási idő vállalása (36 hónapon felül 
+ 0-24 hónap) 0 Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett legalább két év út -és/vagy kerékpárútépítési gyakorlattal rendelkező 
szakemberek száma (max. 5 fő) 0 fö Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum 
előírásainak, az ajánlat érvényes, értékelésre megfelelő.

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.18 14:53:45 maria.nedwed

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

2018.12.18

2018.12.18




