14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Meggyeskovácsi Község Önkormányzata
Postai cím: 9757 Március 15. tér 1.
Város: Meggyeskovácsi,

Postai irányítószám: 9757

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, felújítása Meggyeskovácsi Község területén a Szabadság,
Kossuth és Ady utca egy részén, valamint külterületen

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:





- Összes megépítendő csatorna hossz: 1344,04 m
- Meglévő, felújítandó felszíni vízelvezető hálózat hossz: 888,0 m
Mindösszesen:
- Összes megépítendő áteresz száma: 57 db
- Összes megépítendő áteresz hossza: 333,82 m



Becsült érték:34.820.000,- Ft (általános forgalmi adó nélkül) Pénznem: HUF

2232,0 m

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: Kbt. 115.§ szerinti 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/04/11
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 -

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt X igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
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, címe és
adószáma

West Machine Kft.
9700 Szombathely, Babits
Mihály utca 47.
Adószám: 11740157-2-18

A kért
ellenszolgáltatás összege,
áfa nélkül

Vállalt
jótállás
időtartama
(min. 12
max. 60
hónap)

A vállalt napi
késedelmi kötbér
mértéke (min.
0,5% max. 2%)

A vállalt
teljesítési
határidő (max.
150 nap)

Alkalmasság indokolása

37.206.466 Ft

12 hónap

0,5 % / nap

150 nap

Az ajánlatevő ajánlatában
nyilatkozott az
alkalamasságáról

Németh Térburkoló, Útépítő
és Építőipari Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány utca 34.819.036 Ft
60.
Adószám: 11959506-2-18

15 hónap

0,6 % / nap

140 nap

Az ajánlatevő ajánlatában
nyilatkozott az
alkalamasságáról továbbá
ajánlatkérőnek a Kbt.
Kbt. 69.§-a szerinti
felhívására az
alkalmasságát igazoló
iratokat is benyújtotta.

Municípium Kft.
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 911.
Adószám: 14696497-2-20

12 hónap

0,5 % / nap

145 nap

Az ajánlatevő ajánlatában
nyilatkozott az
alkalamsságáról

38.233.031 Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

West Machine Kft.

Németh Térburkoló Kft.

Municípium Kft.

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Ajánlati ár (Ft.)

60

3,71

222,37

10

600

1,00

60

Jótállás (hónap)

30

1,00

30

10

300

1,00

30

Teljesítési határidő
(nap)

5

1,00

5

10

50

5,50

27,5

Kötbér (%)

5

1,00

5

10

50

1,00

5

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

-

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

262,37

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1000,00

122,50

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
alsó határ: 1
felső határ: 10
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: 2
1. Kért ellenszolgáltatás, nettó forint:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül
kiosztásra, a következő képlettel:
Pontszám = ((legmagasabb ár - vizsgált ár) / (legmagasabb ár - legkisebb ár)) x (10-1) + 1
2. A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban. (min. 12 hónap, max. 60 hónap)
A legnagyobb időtartamú jótállást tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül kiosztásra, a
következő képlettel:
Pontszám = ((a vizsgált ajánlat szerinti jótállás időtartama hónapokban – a megajánlott legkisebb időtartamú jótállás
hónapokban) / (a megajánlott legnagyobb jótállás időtartama hónapokban - a megajánlott legkisebb időtartamú jótállás
hónapokban)) x (10-1) + 1.
A 60 hónapot elérő vagy azt meghaladó vállalás automatikusan 10 pontot kap. Ilyen esetben a fenti képletben a legnagyobb
jótállás időtartama 60 hónap értékkel kerül figyelembe vételre. A 60 hónap feletti vállalás többletpontot nem eredményez, a 12
hónapot el nem érő vállalást tartalmazó ajánlat pedig érvénytelen.
3.

A vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/nap, max. 2%/nap)
A legnagyobb mértékű napi késedelmi kötbér vállalást tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással
kerül kiosztásra, a következő képlettel:
Pontszám = ((a vizsgált ajánlat szerinti kötbérvállalás %-os értéke – a megajánlott legkisebb kötbérvállalás %-os értéke) / (a
megajánlott legnagyobb kötbérvállalás %-os értéke - a megajánlott legkisebb kötbérvállalás %-os értéke)) x (10-1) + 1.
A 2%/nap-ot elérő vagy azt meghaladó vállalás automatikusan 10 pontot kap. Ilyen esetben a fenti képletben megajánlott
legnagyobb mértékű kötbérvállalás 2%/nap értékkel kerül figyelembe vételre. A 2%/nap feletti vállalás többletpontot nem
eredményez, a 0,5%/nap nál alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlat pedig érvénytelen.

4. A vállalt teljesítési határidő napban (max. 150 naptári nap)
A legrövidebb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma arányosítással kerül kiosztásra, a
következő képlettel:
Pontszám = ((leghosszabb teljesítési határidő napokban - vizsgált ajánlat szerinti teljesítési határidő napokban) / (leghosszabb
teljesítési határidő napokban – legrövidebb teljesítési határidő napokban)) x (10-1) + 1
A 30 naptári napos vagy annál rövidebb határidő vállalás automatikusan 10 pontot kap. Ilyen esetben a fenti képletben
legrövidebb teljesítési határidő 30 napos értékkel kerül figyelembe vételre. 30 napnál rövidebb határidő vállalása tehát
többletpontot nem eredményez, azonban a 150 naptári napnál hosszabb határidő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Németh Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft.
9800 Vasvár, Alkotmány utca 60.
Adószám: 11959506-2-18
Az ajánlata kiválasztásának indokai: Ezen ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megtestesítő és egyben érvényes
ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
Nem kerül megnevezésre
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/05/29. (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/06/03(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/28
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/29
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

2

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

