
EKR000284152019 2019.11.18 13:31:51

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 88424883Fax:+36 88423888Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.papa.huAz 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:

Felhagyott ipari-szolg. peremterület körny.rehab.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000284152019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Pápa Város Önkormányzata EKRSZ_
13782986

Fő Utca 5.

Pápa HU213 8500

Molnár István

muszaki@papa.hu +36 89515084

VeszprémBer Veszprémi Beruházási, 
Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
31517506

Radnóti Tér 2/A

Veszprém HU213 8200

Czövek Mónika

czovek.monika@veszprember.hu
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A szerződés száma:

1 - Sportpálya építéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

A közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása a Kbt. 28. § (2) bekezdése értelmében tervezői költségbecslés 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:

115A 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 „Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja című és TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 
azonosító számú projekt kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban, az alábbi 2 részfeladattal: 1. Sportpálya építése 2. Kutyatréning pálya 
építése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Felhagyott ipari-szolg. peremterület körny.rehab.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.papa.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

A Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra.

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 586 204 393 Ft, Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság (a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

900.00VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, a kizáró 
okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott igazolásai az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes az 1. tekintetében. Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 586 204 
393 Ft Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai 
többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap):36 hónap Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 
hónap): 36 hónap Az M.1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli 
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap):0 hónap

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

2A 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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Igen
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Kutyatréning pálya építéseRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata az 1. részfeladat tekintetében a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatába nem csatolta be teljes árazott költségvetését, továbbá a 
2019. augusztus 1-jén megküldött I. hiánypótlási felhívás 1., 2. pontjai tekintetében, mivel ajánlattevő nem megfelelően nyújtotta
be hiánypótlását, mivel a Kizáró okokról szóló és a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti EKR-es nyilatkozataiban nem jelölte meg az 
ajánlattételi felhívás III.1.1) pontban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okokat, 
valamint a 2019. augusztus 27-én megküldött II. hiánypótlási felhívás 1., 2., 3., 4., 5., 6. pontjai tekintetében, mivel nem nyújtott 
be hiánypótlást.

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

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:

Pannon-Gádor Mérnöki Iroda adószáma: 22715355-2-20, M1./c) alkalmassági követelmények

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

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:

villamos, gépészeti munkák, különböző építészeti munkák, felelős műszaki vezetés, tanácsadás

Pannon-Gádor Mérnöki Iroda adószáma: 22715355-2-20

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

Pannon-Gádor Mérnöki Iroda adószáma: 22715355-2-20, M1./c) alkalmassági követelmények

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

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:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 43 240 709 Ft, Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlatot.

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság (a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.

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:

900.0VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

VEMÉV-SZER Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.): Ajánlattevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében benyújtott 
igazolásai az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelnek, így ajánlata érvényes a 2. 
részfeladat tekintetében. Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 43 240 709 Ft Az M.1./a) alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 
hónap):36 hónap Az M.1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli 
szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap): 36 hónap Az M.1./c) alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, 
max. 36 hónap):0 hónap

10578863219VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér Utca 11.

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

2A 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:

villamos, gépészeti munkák, különböző építészeti munkák, felelős műszaki vezetés, tanácsadás

Pannon-Gádor Mérnöki Iroda adószáma: 22715355-2-20
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Az összegezés IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel rovatot a rendszer automatikusan generálja (hibás tartalommal). A 
hirdetmény száma a közbeszerzési Értesítőben helyesen: Ajánlati felhívás: 10938/2019, I. számú korrigendum: 12629/2019.

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:

2019.11.28Lejárata:2019.11.19Kezdete:

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:

Ajánlattevő ajánlata a 2. részfeladat tekintetében a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatába nem csatolta be teljes árazott költségvetését, továbbá a 
2019. augusztus 27-én megküldött II. hiánypótlási felhívás 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7. pontjai tekintetében, mivel nem nyújtott be 
hiánypótlást, valamint a 2019. szeptember 5-én megküldött III. hiánypótlási felhívás 1., 2. pontjai tekintetében, mivel nem 
nyújtott be hiánypótlást.

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

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:

2019.11.18

2019.11.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




