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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

„Pápa, Belterületi utak felújítása - III. ütem”Közbeszerzés 
tárgya:

Pápa Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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1A 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:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása a Kbt. 28. § (2) bekezdése értelmében szakmai kamarák által előállított 
és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis alapján történt.

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:

10938/2018A 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

Vállalkozási szerződés a „Pápa, Korvin utca felújítása” tárgyban.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Pápa, Belterületi utak felújítása - III. ütem”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A Kbt. Harmadik részének XVII. fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra.

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 192.138.388,- Ft Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

12487712219BOROSZLÁN Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt., 8500 Pápa, Aradi Utca 1

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a pontozás során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közétett (a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati elem mindhárom 
részszempont esetében 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma a „Nettó ajánlati ár összesen (Ft)” esetében fordított, „Az M.2. 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata 
hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)” és a „Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap)” részszempontok 
esetében egyenes arányosítással kerül kiszámításra. Ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig, a kerekítés szabályainak megfelelően 
számol. A „Nettó ajánlati ár összesen (Ft)” részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem 
pontszáma fordított arányosítással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával: P = (Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin) +
Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó 
határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. „Az M.2. alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (
min. 0, max. 36 hónap)” részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes 
arányosítással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol: P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkérő a 36 hónap és az azt meghaladó 
vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. Amennyiben egyik ajánlattevő megajánlása sem éri el a maximálisan megajánlható 36 
hónapot, úgy a legmagasabb ajánlattevői megajánlás kapja a maximális 10 pontot. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során abban az 
esetben is a maximálisan megajánlható 36 hónapot helyettesíti a fenti képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást 
tartalmaz. A „Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap)” részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlati elem 10 
pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma egyenes arányosítással kerül kiszámításra a következő képlet alkalmazásával: P = (
Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme. Amennyiben a egyik ajánlattevő megajánlása sem éri el a 48 hónapot, úgy a legmagasabb ajánlattevői megajánlás 
kapja a maximális 10 pontot. A kötelező minimális jótállás időtartama 12 hónap, amennyiben ajánlattevő ennél kevesebb időtartamú 
jótállást ajánl meg, vagy amennyiben a felolvasólapján a „jótállás időtartama” vonatkozásában nem tesz megajánlást (kihúzza, vagy 
üresen hagyja az erre vonatkozó részt), úgy ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján. Ajánlatkérő a 48 hónap és az azt meghaladó vállalásokra is a maximális 10 pontot adja. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése 
során abban az esetben is a maximálisan megajánlható 48 hónapot helyettesíti a fenti képletbe, amennyiben az ajánlat annál 
előnyösebb megajánlást tartalmaz.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.0BOROSZLÁN Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban és a kiegészítő dokumentumokban foglalt érvényességi feltételeknek, követelményeknek megfelelően 
nyújtotta be ajánlatát, illetve a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak is megfelelően eleget tett, így ajánlata érvényes. 1. 
Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 192.138.388,- Ft 2. Az M.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap 3. 
Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 48 hónap): 48 hónap

12487712219BOROSZLÁN Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt., 8500 Pápa, Aradi Utca 1

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

Aszfalt burkolat bontási munkái, útépítés, tereprendezés, térkövezés és szegélyezés készítése, cserjeültetés, fa kivágási munkák.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

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:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja értelmében, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, a szerződés a Kbt. 131. § (
6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített 10 napos időtartam letelte előtt is megköthető.

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:

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:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Ajánlatadáskor még nem ismert az alvállalkozó.

2018.08.14.

2018.08.14.



EKR000265852018

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

2018.08.14. 8:49:
46

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Csaba.EszterÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról




