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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

http://papa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 306333643Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://papa.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 89515036Fax: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

Pápa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Rekortán borítású futópálya kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000078252020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Pápa Város Önkormányzata EKRSZ_
13782986

Fő Utca 5.

Pápa HU213 8500

Horváth András

h.andris@papa.hu +36 89515091

StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
66366375

Józsefhegyi Utca 28-30., G. ép. I/1.

Budapest HU 1025

Víg Levente

vig.levente@standarp.hu
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

A 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

Az Országos Futópálya-építési Program keretében rekortán borítású, 1,2 x1030 m méretű futópálya kivitelezési munkáinak elvégzése a
teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron a II.2.4) pontban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban 
foglaltak szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Rekortán borítású futópálya kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Vörös László ev. (8500 Pápa Vörösmarty u. 20., felhívás III.1.3) M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény)

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:

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft): 69 805 320 Indokolás: ajánlattevő érvényes és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta 
be.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 Pápa, 
Hrsz.:01412/2/A

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)

Alkalmazott értékelési módszer: az 1-2. számú értékelési részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 3.számú 
értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

10000BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az eljárást megindító felhívás M.1 pont pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt 
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának időtartama (hónap): 36 Az előírthoz (12 hónap) képest vállalt hosszabb 
jótállási idő mértéke (hónap): 36 Összesített nettó vállalkozói díj (Ft): 69 805 320 Indokolás: ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelménynek megfelel.

11671110219BÓTAKŐ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8500 
Pápa, Hrsz.:01412/2/A

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Vörös László ev. (8500 Pápa Vörösmarty u. 20.)
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívásban előírt hiányosságokat nem pótolta: 1./ Megállapított hiány, hiányosság: Ajánlattevő a felhívás III.1.3) M.1. pont 
szerinti alkalmasság követelménynek való megfelelés érdekében kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe. A benyújtott 
előszerződés alapján megállapítható, hogy a természetes személy (J. Richárd) a szerződés teljesítésében közvetlenól részt vesz, 
ugyanakkor ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, EKR űrlapon a természetes személyt és az általa 
ellátandó feladatkört (felelős műszaki vezetés) nem jelölte meg. 2./ Megállapított hiány, hiányosság: Az ajánlat nem tartalmazza 
a kapacitást nyújtó szervezettel (J. Richárd természetes személy) kötött szerződést/előszerződést, amely alapján a kapacitások 
rendelkezésre bocsátása igazolásra kerül. 3./ Megállapított hiány, hiányosság: Az ajánlat nem tartalmazza J. Richárd szakmai 
önéletrajzát.

10747838208SZANYÉPSZER Szanyi Építő-Szerelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
9317 Szany, Kis utca Utca 18

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívásban előírt hiányosságokat nem pótolta: 1./ A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, EKR űrlap szerinti nyilatkozat nem
került kitöltésre. 2./ Megállapított hiány, hiányosság: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy csatolni kell a 
szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az ajánlatban csatolt 
szakmai önéletrajzoknak nem minden oldala lett a szakember által saját kezűleg aláírva. 3./ Megállapított hiány, hiányosság: 
Ajánlattevő a felhívás III.1.3) M.1. pont szerinti alkalmasság követelménynek való megfelelés érdekében kapacitást nyújtó 
szervezetet vesz igénybe. A benyújtott előszerződés alapján megállapítható, hogy a természetes személy (J. Richárd) a szerződés 
teljesítésében közvetlenül részt vesz, ugyanakkor ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, EKR űrlapon a 
természetes személyt és az általa ellátandó feladatkört (felelős műszaki vezetés) nem jelölte meg. 4./ Megállapított hiány, 
hiányosság: J. Richárd szakmai önéletrajzból nem állapítható meg egyértelműen a megjelölt időtartamú többlet szakmai 
tapasztalat, figyelemmel arra, hogy névjegyzékbe vétel feltüntetett időpontját (2018. 01.05.) követően megjelölt szakmai 
tapasztalat szerint ellátott feladatkör (üzemeltetési és fenntartási művezető) nem feleltethető meg az Ajánlatkérő által előírt, a 
szakmai tapasztalat igazolására figyelembe vehető feladatkörük egyikének sem. A felhívásban rögzítettek értelmében 
Ajánlatkérő az építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör érti és vesz figyelembe, 
amelynek keretében a szakember az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap megbízást, így feladatkörében egy 
adott építési beruházás megvalósítása során kell ellátnia mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak.

23117530219UHCP Mérnöki Iroda Kft, Magyarország 8500 Pápa, Batthyány Utca 1

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási 
felhívásban előírt hiányosságokat nem pótolta: 1./ Megállapított hiány, hiányosság: Ajánlattevő a felhívás III.1.3) M.1. pont 
szerinti alkalmasság követelménynek való megfelelés érdekében kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe. A benyújtott 
előszerződés alapján megállapítható, hogy a természetes személy (J. Richárd) a szerződés teljesítésében közvetlenül részt vesz, 
ugyanakkor ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, EKR űrlapon a természetes személyt és az általa 
ellátandó feladatkört (felelős műszaki vezetés) nem jelölte meg. 2./ Megállapított hiány, hiányosság: J. Richárd szakmai 
önéletrajzból nem állapítható meg egyértelműen a megjelölt időtartamú többlet szakmai tapasztalat, figyelemmel arra, hogy 
névjegyzékbe vétel feltüntetett időpontját (2018. 01.05.) követően megjelölt szakmai tapasztalat szerint ellátott feladatkör (
üzemeltetési és fenntartási művezető) nem feleltethető meg az Ajánlatkérő által előírt, a szakmai tapasztalat igazolására 
figyelembe vehető feladatkörük egyikének sem. A felhívásban rögzítettek értelmében Ajánlatkérő az építésvezetői, 
építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör érti és vesz figyelembe, amelynek keretében a szakember
az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap megbízást, így feladatkörében egy adott építési beruházás megvalósítása
során kell ellátnia mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak.

12977581219Csizmadia és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 8500 Pápa, 
Negyedik Utca 62/b

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:

2020.03.19Lejárata:2020.03.13Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2020.03.13

2020.03.13




