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: Oroszlány Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi Ferenc út 78.
Város: Oroszlány

Postai irányítószám: 2840

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Autóbusz várakozóhelyek kiépítése az oroszlányi Ipari Parkban és Wescast járdaépítés.
Teljesítés helyszíne: Oroszlány, Ipari Park, Oroszlány város közigazgatási területe
Teljesítési határidő: 2016. június 30. Előteljesítés lehetséges

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




Autóbusz várakozóhelyek kiépítése az oroszlányi Ipari Parkban:
Az Oroszlány, Szent Borbála utcában a Wescast Hungary Autóipari Zrt. előtt két autóbusz megállóhely kiépítése
o 0352 hrsz-ú földrészlet mellett, Wescast felőli oldalon:
a korábban bővített, és visszaépítésre kerülő autóbuszváró felépítmény mérete: 11,20x1,80 m
szükséges felépítmény aljzat megépítése kiemelt szegéllyel: 12,00x2,00 m méretben, (a tervezett alépítmény:
7,00x2,00 m méretű)
tervezett peron mérete: 21,00x1,80 m megfelelő méretű, az elbontott peron mérete: 15,00x1,70 m volt
o 0233 és 0234 hrsz-ú földrészletek mellett, Wescasttal szemközti oldalon:
a földmunkák megkezdése előtt két db közvilágítási vb oszlopot kell áthelyezni
a korábban bővített, és visszaépítésre kerülő autóbuszváró felépítmény mérete: 7,50x2,00 m
szükséges felépítmény aljzat kiemelt szegéllyel: 8,00x2,00 m méretben, (a tervezett alépítmény: 7,00x2,00 m
méretű)
tervezett peron mérete: 21,00x1,80 m megfelelő méretű, az elbontott peron mérete: 12,00x1,70 m volt
Részletes műszaki tartalom a műszaki dokumentumokban.
Wescast járdaépítés: a volt bányamentő állomás és a WesCast buszmegállóhely közötti 380 fm szakaszon

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: a Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 115. §
(az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot)

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 (2016/03/17)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
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.
Az eredménytelenség indoka:
 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.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz



bruttó ajánlati ár: 30.638.750,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

FTK Építő Kft., 2890 Tata, Barina utca 9.



bruttó ajánlati ár: 30.988.000,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73.



bruttó ajánlati ár: 32.113.892,6,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

Geotech Kft., 2800 Tatabánya, Réti u. 166.



bruttó ajánlati ár: 33.083.500,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D.



bruttó ajánlati ár: 40.640.000,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

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.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés szabályainak alkalmazásával). A legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
kiszámításra a közbeszerzési dokumentumokban megadott képlet szerint.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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 arányosítás a legjobb ajánlathoz
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Hornyák Út és Mélyépítő Kft., 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59 hrsz



bruttó ajánlati ár: 30.638.750,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:


közvilágítás

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: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2016/04/14) / Lejárata: (2016/04/19)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/04/14)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/04/14)
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)
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
_________________________________________________________________________________________________________
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2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

Oroszlány, 2016. április 14.
Dr. Molnár Miléna
aljegyző

