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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.papa.hu

Internetcím(ek)

+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:

Pápa, csapadékvíz elvezetési munkák TOP-2.1.3Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000911432019

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

Sipos Kata

sipos.kata@veszprember.hu
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A szerződés száma:

1 - Bakony-ér mederrendezése, depónia építésRész 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:

Az eljárás becsült értékének megállapítása a Kbt. 28. § (2) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdésére figyelemmel tervezői költségbecslés alapján történt.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.10.03

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

1. részfeladat - Bakony-ér mederrendezése, depónia építés: lásd az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontját. 2. részfeladat - Tapolca patak 
zárt szakaszának felülvizsgálata: lásd az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontját. 3. részfeladat - Acsádi utcai Bakony-ér híd átépítése: lásd 
az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontját.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Pápa, csapadékvíz elvezetési munkák TOP-2.1.3

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

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

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA 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 - Tapolca patak zárt szakaszának felülvizsgálataRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Nem

Az eljárás a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazva a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, mivel nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben két ajánlatot.

Nem

Az eljárás a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazva a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, mivel nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben két ajánlatot.
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Acsádi utcai Bakony-ér híd átépítéseRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem

Az eljárás a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazva a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, mivel nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben két ajánlatot.

2019.11.27

2019.11.27
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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:




