ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000438102018
E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Cegléd Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Külterületi utak fejlesztése Cegléden

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Cegléd Város Önkormányzata

EKRSZ_
46611024

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Cegléd

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU120

Ecsedi

ecsedi.janos@t-online.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.cegled.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Külterületi utak fejlesztése Cegléden

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000438102018

2700

Ország:

Magyarország

Kossuth Tér 1.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

János
+36 202792726

Fax:

+36 53511406

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A projekt keretén belül 8 db külterületi út kerül felújításra összesen 6 324 méteren és 3 m szélességben. A felújítás során a projektbe
bevont útszakaszok stabilizált földutak kialakítása valósul meg az e-UT 03.01.13. 18. mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint,
továbbá egy dűlő (Orosz dűlő) esetében mechanikai stabilizációs alaprétegen felül aszfalt burkolat borítás kerül kialakításra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.07.30
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Orosz dűlő újra burkolása

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2700 Cegléd, Szelei 11861713213
Út 21
1. Többletjótállás vállalása (0 - 24) hónap: 0 2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy
MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0 - 36) hónap:
36 3. Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 27 639 963

Szolnok Aszfalt Kft., 1084 Budapest, Rákóczi Tér 3. 2/18.

14836569242

1. Többletjótállás vállalása (0 - 24) hónap: 3 2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy
MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0 - 36) hónap:
36 3. Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 17 979 765

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

5550

Szöveges értékelés:

Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.

Szolnok Aszfalt Kft.
Szöveges értékelés:

10000
Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján bírálja el. 1. Értékelési
részszempontok és súlyszámok Értékelési részszempont megnevezése Részszemponthoz tartozó súlyszám 1. Többletjótállás vállalása (
0 – 24 hónap) - 20 2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy MV-KÉ-R jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0 – 36 hónap) - 10 3. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (Ft) - 70 Az 1. részszempont – Többletjótállás vállalása (hónap) Az Ajánlatkérő – a fentiek alapján – a többletjótállás vállalt
időtartamát veti össze. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet
alkalmazásával: (Padott- Pmin) / Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb Padott = (A vizsgált / A legjobb )* (P max – P min) + P min Padott
= 100 * A vizsgált / A legjobb + 0 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont – A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy
MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) Az
Ajánlatkérő a többlet szakmai tapasztalat időtartamát veti össze. Az Ajánlatkérő a legmagasabb mértékű többlet szakmai tapasztalatot
értékeli a legkedvezőbbnek az értékelés során, ennek megfelelően a legmagasabb mértékű megajánlás a maximális 100 pontot kapja, a
további ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával: (PadottPmin) / Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb Padott = (A vizsgált / A legjobb )* (P max – P min) + P min Padott = 100 * A vizsgált / A
legjobb + 0 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a
pontskála alsó határa (0) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme A 3. részszempont – Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb
ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az
alábbi képlet alkalmazásával: (Padott- Pmin) / Pmax – Pmin) = Alegjobb / Avizsgált Padott = (A legjobb / A vizsgált )* (P max – P min) +
P min Padott = 100 * A legjobb / A vizsgált + 0 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a
pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szolnok Aszfalt Kft., 1084 Budapest, Rákóczi Tér 3. 2/18.

14836569242

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 17 979 765 Ft. A Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (
gazdaságilag legelőnyösebb) érvényes ajánlat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Alépítményi munkák
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlat benyújtásakor az alvállalkozók még nem ismertek.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Földutak stabilizációja

A szerződés száma:

2
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A közbeszerzési eljárás 2. rész - Földutak stabilizációja, fedezet hiányában a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelen.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján az EKR-ben az eljárást megindító felhívás megküldése előtt dokumentálta a
rendelkezésre álló anyagi fedezetet, amit bontáskor is közölt ajánlattevőkkel.
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
Igen

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2700 Cegléd, Szelei 11861713213
Út 21
1. Többletjótállás vállalása (0 - 24) hónap: 0 2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy
MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0 - 36) hónap:
36 3. Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 90 611 911

Szolnok Aszfalt Kft., 1084 Budapest, Rákóczi Tér 3. 2/18.

14836569242

1. Többletjótállás vállalása (0 - 24) hónap: 3 2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy
MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0 - 36) hónap:
36 3. Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 102 866 740

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8000

Szöveges értékelés:

Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.

Szolnok Aszfalt Kft.
Szöveges értékelés:

9160
Az előírt követelményeknek megfelelő ajánlat.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján bírálja el. 1. Értékelési
részszempontok és súlyszámok Értékelési részszempont megnevezése Részszemponthoz tartozó súlyszám 1. Többletjótállás vállalása (
0 – 24 hónap) - 20 2. A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy MV-KÉ-R jogosultság
megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0 – 36 hónap) - 10 3. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (Ft) - 70 Az 1. részszempont – Többletjótállás vállalása (hónap) Az Ajánlatkérő – a fentiek alapján – a többletjótállás vállalt
időtartamát veti össze. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet
alkalmazásával: (Padott- Pmin) / Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb Padott = (A vizsgált / A legjobb )* (P max – P min) + P min Padott
= 100 * A vizsgált / A legjobb + 0 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső
határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont – A teljesítésbe bevonni tervezett felelős műszaki vezető szakember MV-KÉ vagy
MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) Az
Ajánlatkérő a többlet szakmai tapasztalat időtartamát veti össze. Az Ajánlatkérő a legmagasabb mértékű többlet szakmai tapasztalatot
értékeli a legkedvezőbbnek az értékelés során, ennek megfelelően a legmagasabb mértékű megajánlás a maximális 100 pontot kapja, a
további ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával: (PadottPmin) / Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb Padott = (A vizsgált / A legjobb )* (P max – P min) + P min Padott = 100 * A vizsgált / A
legjobb + 0 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100) Pmin: a
pontskála alsó határa (0) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi
eleme A 3. részszempont – Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb
ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az
alábbi képlet alkalmazásával: (Padott- Pmin) / Pmax – Pmin) = Alegjobb / Avizsgált Padott = (A legjobb / A vizsgált )* (P max – P min) +
P min Padott = 100 * A legjobb / A vizsgált + 0 ahol: Padott: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a
pontskála felső határa (100) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000438102018

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.08.31

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.08.31
2018.08.31

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.08.31 14:14:28

Ecsedi

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000438102018

