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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Internetcím(ek)

+36 14301616Fax:+36 12400677Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.battonya.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 68457615Fax: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

Battonya Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Termelői piac tervezése és kivitelezése BattonyánKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001266782019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
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76317347

Szeréna Út 5/3

Budapest HU110 1025

Magyar Balázs

iroda@drmagyar.hu
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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:

2020.01.24

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

A Battonya, Damjanich utca 35 hrsz. alatti ingatlanon termelői piac létesítése. Az ingatlanon szabadonálló beépítési móddal, 
utcafronton, a szomszédos, 34 hrsz. alatti ingatlannal közös telekhatártól 9,55 m távolságra elhelyezett, 224,65 m2 hasznos 
alapterületű, földszintes, hagyományos szerkezetű, nyeregtetős, cserépfedéses, árusító teret és vizesblokkot, valamint fedett-nyitott 
közlekedőt és fedett-nyitott árusító teret tartalmazó épület építése. Az építés során kialakuló helyiségek: 10 árusító hely, közlekedő, 
akadálymentes WC, tároló, női WC és férfi WC összesen 91,7 m2 hasznos alapterülettel, valamint fedett-nyitott közlekedő 48,66 m2 
alapterülettel és 84,29 m2 alapterületű fedett nyitott árusító tér 16 árusító hellyel és közlekedővel. A termelői piac kiviteli terveinek (
tervek, műszaki leírások) elkészítése. A részletes feladatokat az engedélyes tervdokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza. 
Jogerős ép. eng.: ÉTDR201800054870. Az ép. eng. 2019.05.15-én lett jogerős. 1 db gyaloghíd építése. A gyaloghídhoz kapcsolódóan a 
kiviteli tervek a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre állnak A híd Battonya belterületén, a játszóteret köti össze – 
áthidalva a Királyhegyesi-Szárazeret - a piac területével. A tervezett híd főbb adatai: szabad nyílás: 13,64 m szerkezeti hossz: 14,50 m 
szerkezeti magasság: 0,50 m teljes hossz: 18,69 m hasznos szélesség: 1,55 (1,665 korlátok között) m hasznos terhelés: 3,5 kN/m2 (120
fő egyidejűleg) Az építési engedély szerinti másik gyalogoshíd létesítése AK ”Zöld város kialakítása Battonyán” 
EKR001265992019tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés keretében valósul meg. Jogerős ép. eng. 
ügyiratszáma: BE/UO/13/7/2018. (Békéscsabai Járási Hivatal) Az ép. eng. 2018.02.24-én lett jogerős

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Termelői piac tervezése és kivitelezése Battonyán

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.battonya.huA felhasználói oldal címe: (URL)

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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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)

1.) "Ajánlati ár" részszempont: a legjobb (legalacsonyabb egyösszegű) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi 
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
ajánlatkérő. Az ajánlati ár átalányár. 2.) "Szakember" (MV-É) minőségi részszempont: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény 
igazolásában részt vevő szakember, a Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felül 
további, a jogosultság szerinti szakmai gyakorlatát (többlet gyakorlat) értékeli. A legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi 
megajánláshoz kapcsolódó pontszám pedig a fenti képlet alapján kerül kiszámításra. 3.) "Szakember" (MV-KÉ) minőségi részszempont:
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő szakember, a Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlatán felül további, a jogosultság szerinti szakmai gyakorlatát (többlet gyakorlat) értékeli. A legkedvezőbb 
megajánlás 100 pontot kap, a többi megajánláshoz kapcsolódó pontszám pedig a fenti képlet alapján kerül kiszámításra. 4.) "
Szakember" (É) minőségi részszempont: Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő szakember, a Korm. 
rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felül további, a jogosultság szerinti szakmai 
gyakorlatát (többlet gyakorlat) értékeli. A legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi megajánláshoz kapcsolódó pontszám pedig
a fenti képlet alapján kerül kiszámításra. 5.) Többlet jótállás, minőségi részszempont: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és 
a szerződés tervezetben előírta, hogy a Vállalkozót Általános és Speciális Jótállási kötelezettség terheli. 87. Ajánlatkérő az értékelési 
részszempont kapcsán az Általános Jótállás keretében kötelezően előírt 36 hónap feletti többlet jótállási időre vonatkozó megajánlást 
értékeli. a) Az Általános Jótállás keretében a kötelező jótállási időn felüli ”többlet” jótállást hónap(ok)ban kell meghatározni. A 
legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi megajánláshoz kapcsolódó pontszám pedig a fenti képlet alapján kerül kiszámításra. 
Az összes pontszám meghatározása: Az egyes részszempontokra adott, érékelési résszempont súlyszámával felszorzott pontszámok 
valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. 
Ajánlatkérő kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az elérhető pontszámokat

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:

9000.00Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerződéses Ellenérték (nettó átalányár, HUF): 106.220.581,- Ft A szerződés tervezet szerinti Tervezési Díj (nettó átalányár, 
HUF): 1.574.800,- Ft A szerződés tervezet szerinti Vállalkozói Díj (nettó átalányár, HUF): 104.645.781,- Ft a felhívás M/1.1. alk. 
követelm. bemutatott szakember MV-É jog. megszerz. szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (hónap): 176 
a felhívás M/1.2. alk. követelm. bemutatott szakember MV-KÉ jog. megszerz. szükséges szakmai gyakorlati időn felüli 
többlettapasztalata (hónap): 0 a felhívás M/1.3. alk. követelm. bemutatott szakember É jog. megszerz. szükséges szakmai 
gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (hónap): 311 a szerz. szerinti Általános Jótállásra kötelező jótállási időn (36 hó) felüli 
többlet jótállási idő (hónapokban): 0 Indokolás: az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és q) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok, az ajánlat megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

23918850204Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft, Magyarország 5830 Battonya, Kossuth Lajos 
Utca 40

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A moratórium a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint alakul.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.04.07Lejárata:2020.04.03Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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:

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

Stumpf János ev. (66866749124), MV-É szakember, Bajaczán Mihály ev. (61910506224) É szakember, Berpromer Kft. (25009051
-2-04) MV-KÉ szakember

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:

Szerződéses Ellenérték (nettó átalányár, HUF): 106.220.581,- Ft A szerződés tervezet szerinti Tervezési Díj (nettó átalányár, 
HUF): 1.574.800,- Ft A szerződés tervezet szerinti Vállalkozói Díj (nettó átalányár, HUF): 104.645.781,- Ft Indokolás: az 
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok, az ajánlat 
megfelel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

23918850204Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft, Magyarország 5830 Battonya, Kossuth Lajos Utca 40

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

épületgépészet, villanyszerelés, szárazépítés, felületképzés, burkolási munkálatok, felelős műszaki vezetés, tervezési feladatok

Stumpf János ev. (66866749124), Bajaczán Mihály ev. (61910506224), Berpromer Kft. (25009051-2-04)

2020.04.02

2020.04.02
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.04.02 14:18:59 magyarbalazsui

Összesen: 1 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:




