ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000280202019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Körforgalom és közlekedési létesítmények építése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

EKRSZ_
96353305

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Tiszaföldvár

HU322

NUTS-kód:

5430

Ország:

Magyarország

Bajcsy-Zsilinszky Út 2.

Egyéb cím adatok:

Lendvai

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

muszak@tiszafoldvar.hu

Telefon:

Orsolya
+36 56570059

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

EKRSZ_
35618302

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozut@kozut.hu

EKR000280202019

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

1024

Ország:

Fényes Elek Utca 7-13
Mikesz
Telefon:

Csaba
+36 18199000

Fax:

Magyarország

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Körforgalom és közlekedési létesítmények építése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében „Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár
központjában” Tárgya: Építési beruházás Ajánlatkérő a 4633-Martfű-Kunszentmárton összekötő út és a 4628-Tiszaföldvár-Mezőtúr
összekötő út csomópontjában körforgalmi csomópont kialakítását tervezi megvalósítani. A projekt közvetlen célja a Kossuth Lajos út Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban új körforgalmi csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése. A
projekt rövid távú, konkrét célja: a település kerékpárút hálózatának továbbfejlesztése, forgalomcsillapítás és balesetmegelőzés. A
közbeszerzés mennyisége: A tervezett körforgalmi csomópont a következő paraméterekkel került megtervezésre: Körpálya belső sugár
: 18,95 m Körpálya külső sugár: 24,45 m. Járható gyűrű szélessége: 1,50 m. Behajtási sugár: 10,00- 15,00 m között. Kihajtási sugár:
15,00-30,00 m között. A csomópontba bevezető szakaszon a meglévő buszpályaudvar közlekedését segítő és biztosító behajtó ág és
kihajtó ág készül a bevezető ágtól szigettel és burkolati jellel elválasztva. A buszpályaudvarhoz kapcsolódó térrészen a gyalogosok
közlekedését szolgáló sziget is átépítésre kerül a körforgalmi ágakon gyalogos átkelőhelyek kialakításával. A Kossuth Lajos utca
Cibakháza felőli ágán a meglévő burkolattól a közút szelvényezés szerinti bal oldalának irányába kerül elhúzásra a becsatlakozó
burkolat. A becsatlakozó ágon a meglévő kerékpárút átvezetése, valamint a gyalogosok átvezetése gyalog-és kerékpárút átkelővel
kerül kialakításra. A Mártírok útja felőli ágon a meglévő útburkolat elhúzása szintén megtörténik a közút szelvényezés szerinti bal
oldalának irányába. A Mártírok útja ágon is a gyalogosok átvezetését a szigeten átvezetett gyalogátkelőhely biztosítja. A Mártírok
útján a körforgalmi csomópont becsatlakozó ágával párhuzamosan új kerékpárút épül. A meglévő buszpályaudvarhoz készült
merőleges beállású parkolók átépítésre kerülnek. A Kossuth Lajos utcán a Cibakháza irányába eső csomóponti ággal párhuzamosan
párhuzamos parkoló állások kerülnek kialakításra. A körforgalom építése az alábbi közművek kiváltását, áthelyezését, építését érinti: •
Közvilágítás, 0,4 kV-os hálózat kiváltása, áthelyezése; • Középnyomású gázelosztó vezeték kiváltása, építése; • Csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése, valamint ivóvíz hálózat kiváltása. A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
HARMADIK RÉSZ, XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a

EKR000280202019

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.03.07
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

S-Line 2005 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5085 Rákóczifalva, Petőfi
Sándor Út 7.

13593944216

Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll. Az ajánlati felhívás Műszaki és
szakmai alkalmasság minimumkövetelményei M.1) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában bevonni kívánt
szakember érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlati ár (nettó forint): 268 938 605 Többlet jótállás
időtartama a kötelező 24 hónapon felül (hónap): 0 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények
szakterület felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap): 36

HOLIKA ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5085 Rákóczifalva, Jókai Mór 19.

24086734216

Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll. Az ajánlati felhívás Műszaki és
szakmai alkalmasság minimumkövetelményei M.1) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában bevonni kívánt
szakember érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlati ár (nettó forint): 288 909 131 Többlet jótállás
időtartama a kötelező 24 hónapon felül (hónap): 0 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények
szakterület felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap): 0

Böjtös-Bau Kft., 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.

EKR000280202019

13713537243

Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll. Az ajánlati felhívás Műszaki és
szakmai alkalmasság minimumkövetelményei M.1) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában bevonni kívánt
szakember érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. Ajánlati ár (nettó forint): 279 746 693 Többlet jótállás
időtartama a kötelező 24 hónapon felül (hónap): 0 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények
szakterület felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap): 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

S-Line 2005 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

800

Szöveges értékelés:

-

HOLIKA ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

-

Böjtös-Bau Kft.
Szöveges értékelés:

651.56

672.91
-

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
• Ajánlati ár részszempont (nettó forintban): legalacsonyabb ajánlati ár 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, a
Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ
2016. évi 147. szám, 2016.12.21.) 1. sz. melléklet A.)1.)ba) pontja alapján, az alábbi képlet szerint: Alegjobb P = ------------ * (Pmax –
Pmin) + Pmin, Avizsgált ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: 100 pont Pmin: 0 pont Alegjobb
: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban. Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban. • Többlet jótállás
időtartama a kötelező 24 hónapon felül részszempont (egész hónapban kifejezve, 0-36 hó): a leghosszabb jótállási időtartam 100
pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével
számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.) 1. sz. melléklet A.)1.)bb) pontja alapján, az
alábbi képlet szerint: Avizsgált P = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin, Alegjobb ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: 100 pont Pmin: 0 pont Alegjobb: leghosszabb jótállási időtartam hónapban Avizsgált: a vizsgált ajánlatban
megajánlott jótállás időtartama hónapban • A szerződés teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények szakterület
felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett többlet szakmai tapasztalata részszempont (egész hónapban kifejezve, 0-36 hó): a
legtöbb többlet szakmai tapasztalat 100 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016.12.21.) 1. sz.
melléklet A.)1.)bb) pontja alapján, az alábbi képlet szerint: Avizsgált P = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin, Alegjobb ahol: P: a vizsgált
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: 100 pont Pmin: 0 pont Alegjobb: legtöbb többlet szakmai tapasztalat
hónapban Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott többlet szakmai tapasztalat hónapban Az összpontszám megállapítása: A fentiek
szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) Ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat
pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az
összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb, amelyiknek a magasabb súlyszám-értékkel rendelkező
értékelési szempontja kedvezőbb.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
S-Line 2005 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5085 Rákóczifalva, Petőfi Sándor
Út 7.

13593944216

Ajánlati ár (nettó forint): 268 938 605 Többlet jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (hónap): 0 A szerződés
teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények szakterület felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett
többlet szakmai tapasztalata (hónap): 36 Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Az ajánlati felhívás Műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményei M.1) pontjában előírt alkalmassági
követelmény vonatkozásában bevonni kívánt szakember érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. A legjobb
ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

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

EKR000280202019

igénybe venni:
Felelős műszaki vezetés M.1)
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ROAD-PLANNING Tervező Kft. 5000 Szolnok, Vásártér utca 20. adószám: 14934227-2-16
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
ROAD-PLANNING Tervező Kft. 5000 Szolnok, Vásártér utca 20. adószám: 14934227-2-16 Felelős műszaki vezetés M.1)

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Böjtös-Bau Kft., 1117 Budapest, Irinyi József Utca 40. A. lh. 1/5.

13713537243

Ajánlati ár (nettó forint): 279 746 693 Többlet jótállás időtartama a kötelező 24 hónapon felül (hónap): 0 A szerződés
teljesítésében részt vevő szakember ’Közlekedési építmények szakterület felelős műszaki vezető [MV-KÉ]’ területen szerzett
többlet szakmai tapasztalata (hónap): 0 Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt
nem áll. Az ajánlati felhívás Műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményei M.1) pontjában előírt alkalmassági
követelmény vonatkozásában bevonni kívánt szakember érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik. A második
legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.03.29

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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2019.03.28
2019.03.28

2019.04.03

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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drdagonyaa

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000280202019

