ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000496412018
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérő
neve:

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése

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:

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat

EKRSZ_
13854986

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Jászfelsőszentgyörgy
NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU322

Zelenai

jaszfelsoszgyorgy1@invitel.hu

Ország:

Telefon:

Tibor
+36 704596978

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

www.jaszfelsoszentgyorgy.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000496412018

5111

Magyarország

Fő Út 57

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Károlyné
Fax:

+36 57520020

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
„Jászfelsőszentgyörgy község települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukcióban
megvalósítandó települési belvízelvezető rendszer létesítésére” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
a község belterületén megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése az alábbi helyszíneken: - Fő utca (745 hrsz., 710
hrsz.) - Lőrinckátai út (40 hrsz.) - Jókai Mór utca (757 hrsz., 758 hrsz.) - Citera utca (747/5 hrsz.) - Dankó Pista utca (781 hrsz., 14 hrsz
.) - Malom utca (173 hrsz.) - Kossuth L. utca (170 hrsz.) A kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a
hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében
, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (vízi létesítmény építése) –az érintett munkák vonatkozásában - rendeltetésszerű
használatra alkalmas legyen.

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

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
A szerződés száma:

0

Az eljárás eredményes volt:

Nem

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

Igen

Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint - Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánította az eljárást, mert a rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel
A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

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

5

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

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Kenyérgyári Út 1/E.

10452556244

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró
okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Nettó Ajánlat ár összesen ( HUF ):117 728 181 Jótállás
időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.)48

Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó 13634405242
A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró
okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Nettó Ajánlat ár összesen ( HUF ) :94 544 731 Jótállás
időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 36

Ékisz Építőipari Kft, 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 16

11024893203

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró
okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Nettó Ajánlat ár összesen ( HUF ) : 99 381 191 Jótállás
időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 36

KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400
Nyíregyháza, Bujtos Út 14.

11896447215

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró
okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Nettó Ajánlat ár összesen ( HUF ) : 98 235 311 Jótállás
időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 36

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

712.1

Szöveges értékelés:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai
alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Ékisz Építőipari Kft
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700.0

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai
alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

662.9

Szöveges értékelés:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai
alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság 673.4
Szöveges értékelés:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai
alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint. Értékelési szempont
Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 70 2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje:
60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 30 Az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az 1.
értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó ajánlati ár összesen) 10
pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (fordított arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: P = (A
legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (36 hónap) és
az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb többlet-jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan
kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min)
+ P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála
alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme meghaladja az
ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /24 hónap többlet jótállási időtartam/, úgy abban az esetben is 24 hónap megajánlással számol
Ajánlatkérő) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel
kapcsolatban 60 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati
elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem
lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A 36 hónapos megajánlás (0 hónap
többlet-jótállás) 0 pontot kap. Amennyiben a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0 hónap többletmegajánlást
tartalmaz, úgy a 2. értékelési szempont vonatkozásában minden ajánlattevő 0 pontot kap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásával. A megajánlást egész hónapokban kell megadni, a
tört hónap megajánlása érvénytelen. A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a
legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
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
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

EKR000496412018

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 Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft, 5130 Jászapáti, István
király Út 19-21

11272481216

Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónapban határozza meg az ajánlati elem
legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy az
ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő
ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A 36 hónapos megajánlás (0 hónap többlet-jótállás) 0 pontot kap.

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:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.12

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

2018.09.12

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.09.12 07:09:26

icusszucs

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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