osszegezés az aiánla tok elbírálásáróI
I. Aiánlatkérő:Tatabánya MegyeiJogú Város onko..n'inpata (28OO Tatabánp'Fő tér 6.)

II. Táryy:
II.1) MeehatározÁs

il.1.1) A közbeszerzés tárg}a:

Vallalkozási szerzódés a ToP-6.3 "2-L5-TB1-2o16-oooo1 azonosító jelrű, pá|yźuat támogatásából
megvalósítandó Dóxalĺeni sétálóutca megújftása kivitele#si és terve#si feladatainak el|ätásän.
II.2) A közbeszerzes mennyisége
II.2. 1)

A közbeszerzls mennyisége:
Nyertes a)än|atevő feladatatképezi a Dózsaken, Sétáló utca és Dőzsa Gpryy út 53-55 és
58-62 előmi teriileteinek (hsz: 8204,/14 összesen 8906 rŕ) reorganizÄciőja keretében a
teriileten a meglévő séúryokfe|{ljítása (6250 rŕ), részben azok elbontásáva| (5495 -), ill.
újak építésével,
valamint {lj |äwänyelemekés utcabútorok elheĘzÁséve|, a teriiletet
fe|űjftÄsa.

Nyertes ajánlriĺrevő fehdatźr képezi továbbá Dóxakert sétálóutca, valamint a Dőzsa
Gyoł5y út 53-55. és 58-62. sám előni területek L<enépftészeti felújíasa({lj lols mJ)
meglévó fďríjftÁsa Q220 m2), a Dőzsa en sétálóutcäban vízÍelĹiletekkialakítása, és a
Dőaa|ęĺt sétálóutca csapadéLsĺ'z elvezetéséneĘ illewe helyben tönénő hasznosításának
megoldása, v'lzrllhásänak és szeĺlrryvíz.elvezetésének kivitelezése, a biztonsági
kamerarendszer bővítése.

A

kivitelező feladata a teljes körű megvalósulás érdelébena sziilséges munkarészek
eseŕben (pl. közvilágíľás) a kiviteli terv elkészítéseés a sziilséges közműkezelői engedéĘk

beszsruése.

A kivitelező az építéssorán köteles a közműkezelak{<el történő epfietések lefolytatására,
illewe a teljes körű műszaki áĺadis-áwételi eljárások lebonyolításäru a műszaki ellenőr
bevonásával.

Megvalósulási dolĺumentáció teljes köm elkészírésedigitális formában is (i pld). Közművek
esetében az egységes elekronilrus közmű nyilvananásrőI szőIő 324/2013. (uII. 29)
Korrn rendelet énelĺnébenESRI Shape állományolat elkészítése,melpt adatok
rcvábbíthato ak az e-közmű rendszer'be.

A

n1rertes ajänlaĺtevő feLadataít részletesen

kiadott műszaki |eińs aĺa|mazza.

a közbesznnési dolumentumok ŕszeként

CPV kód(ok):

cPv_kód

M

45000000-7
45233262-3

Epítésimunkák
Gyalogos övez.et,sétálóutca építése

45232450-L

Y lz,e|vez'ető rendsze r építése
Y íz- és sznnrryv lzvezetélrck építése

45231300-8

Biztonsási lĺamerák

3s125300-2

Mé möki

71320000-7

te

rvezes i s zoleáltatás

ok

IIL Eliárás:
III.1) Meghataroás

III.1.1)
fejezrr.

A Kbt.

rrrely része. illewe feiezete szerinti eljárás lĺertilt allĺalmazásra: Fíarmadik rész, XVII.

ellärźstajúúa:A Kbt. 115' s (1) belĺezdesben rĘzítem feltételek fennállása a\apján,
hirdetmény kőnśúrcienélkůili,az e\ánst megindftó felhívás közvetlen megkĹildésével indított,
nemzeti nyílt közbes zrrzÁsi eljáns.
III.7.2)

Az

körĹilménrrk ismenetése

:-

ismertetése: III.2) Adminisztratív inÍormációk

III.2.!)

Az adot

e|jártsn v onarkoz'o kł5zzÁércl

A hirdetményszÁma

a

Hivatalos Lapban:

-

A hirdetmény szÁmaa Közbeszerzesi Énesítőben: 20L7. mźrcius 30'

ismenetése: -

KözbeszevÁsi dolĺrmentumok elelaronilustól eltérő módon törcénő rendellĺeźsrcbocsátásának
indolĺa: -

IV. Az eljátás eredménye

A

szerzőőés szÁmaz 1; fusz sáma: -; Elnevezés: Vállalkozási szcrződés aTOP-6.3.2'15-TB1'-20L6oooo1 azonosító je\űl pityázat támogaúsából rnegvalósítandó Dózsalseni sétálóutca megújítása
kivitelezesi és terve#si feladatainak elLhásän
Azeljánás eredrnén}as volt: igen

IV.l Etedménytelen eliárással kaPcsolatos infoľmáció
IV.1.1) A befejezetlen eljárás oka:

-

IV.1.2) A befeiezetlen eljánást követően indul-e új eljárás: Iv.1.3) Az éruénrcsďánlatot tevőlc

-
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IV.1.4) Az érvénvtelen aiánlatot tevők:

ismertetése:

-

-

IV.2 Az eliárás eľedménye
IV.2. 1) Aiánlatokra vonatkozó inforrrńciólc

A beérkezett ajánlatok súma:5
Iv '2.2\ Az érvénĺcsaiánlatot tevők

:-

s-TÉRKft'

Aiánlattevő neve:
Aiánlattevő székhelye:

1091 Budapest,

Egyösszegíí aiánlaĺ áÍ (nettó Ft)

A
s ai

Lĺlói :uľ-5.ilI/23.

nenő 276 520 I82,- Ft

szerződés teliesítésébebevont szakember
s építményfajtákkalkapcsolatos szalmai

áto

tapasztalata (azon befeiezett

saiátos

építményfaitákkalkapcsolatos beruházások
száĺna, melyek teliesĺtésébenaz adott

4db

szakembeĺ részt vett)

ÚľEppanr (ĺépftaésMélppítoKft.

Aiánlattevő neve:
Äiánlattevő székhelye:

8000 S#kesfehénar, Sóstói u. 7.

neÍő 277.573.4L7,- Ft

Egyösszegű aiín|ati ár (nettó Ft)

A

szetződés teliesĺtésébebeÝont szakembet
átos é pítm ényfaitákkal kapcsolatos szalĺn ai
tapasztalata (azon ,, befeiezett saiátos
építményfaitákkalkapcsolatos beruházások
sz,áma' melyek teliesítéséb_enaz adott
szakembeĺ részt vett)
s ai

PázsitGntrum HungaryKft

Aiánlattevő neve:
Aiánlattevő székheĘ:

2837 Yénesszőlós, Valusek utca 62.

Egyösszegii aiánlaú, áľ (nettó,Ft)

lĺ
s

3db

ĺenő 279 454 083,- Ft

szetződés teliesítésébebevont szakembeĺ
s építményfaitákkal kapcsolatos szakĺnai

ai áto

tapasztalata (azoĺ bete_iezett

säiátós

építményfaitákkalkapcsolatos beruházások
száma, melyek teliesítésébenaz adott
szakembeĺ ľésztvett)

2db

Aiánlattevő neve:

E

xtreme- Park K omyezstépítő K ft

Aiánlattevő székhelye:
nenó 274 99I237,- Ft

Egyösszeg{í aián|ati áľ (nettó Ft)

A szetződés teliesítésébebevont

szakember

átos építményfaitákkal kapcsolatos szakm ai
tapaszta|ata (azon befeiezett saiátos

s ai

16 db

építményfaitákkalkapcsolatos beruházások
szálĺľ.a, meĘk teliesĺtésébenaz adott
szakembet ĺésztvett)

IV.2.3) Az ajánlatok énélĺelése:

Extte m

Súlyszám

Bftáůati szempontok

Egytisszegű aiánl'ati
(nettó Ft)

ít

iisszege

A szetződés teliesítésébebevont
sajátos
szakembeľ
építményfa|tákkalkapcsolatos
szakmai tapasztalata (azon

befejezett saiátos építményfaitákkal
kapcsolatos beruházások száma,
melyek teljesítésébenaz adott
szakember részt vett)

e-

ľk Kö rnye z etépitő Kft. (2 8 0 0 T atab ánya,
Erdész út D. éoület)
pontszárn/ súlyozott
aián|at
Dontszám
Pa

70

nelĺő 274 99I237,- Ft

30

16 db

L0

Összesített pontok:

BfuáI.ati

(nettó Ft)

/

300

1000

Súlyszźlm

szempontok

Egyĺisszegű ajánlati

t0 / 700

át

összege

70

S-TÉR Kft.

(1091 Budapest,

pontszárn/ súlyozott
pontszám

aián|at
netto 276 520 782,-

Üllaĺ út 5.III/23.)

Ft

9,95

/

696,5

9,2

/

246

A szetződés teliesítésébebevont
sajátos
szakembet

építményfaitákkalkapcsolatos
szakmai tapasztalata (azon

befeiezett sajátos építményfaitákkal
kapcsolatos beruházások száma,
melyek teliesítésébenaz adott
szakembeľ ľésztvett)

osszesített pontok:

30

4db

942,5

PPARK Utépítő és MélyépítőKft.
Stilyszárn

Bíń|ati szempontok

Egyiisszegű aján|ati
(nettó Ft)

aÍ

összege

A szerződés teljesítésébebevont
szakembeľ
s aiátos
építményfajtál<ka| kapcsolatos
szakmai tapasztalata (azon

befeiezett sajátos építményfaitákkal
kapcsolatos beruházások száma,
melyek teljesítésében
adott
^z
szakembeĺ részt vett)

70

30

(8000

Szekesfehérvár. Sóstói u. 7.)

poĺrtszfun/ súlyozott
Dontszám

aján|at
neŰő 277.51'3"4I7,-

Ft

3db

g,g2

/

6,4

Összesített pontok:

694,27

/

t92

886,27

PázsitCentľum Flungary Kft (2837 vénesszo [ős, Valusek
Súly-

Bitáůati szempontok

Egyösszegű aján|ati
(nettó Ft)

ár

szám
összege

70

utca 62.)

pontszáĺľ./ súlyozott
pontszám

aiánlat
nettő 279 454 083,-

Ft

9,g6

/

6g9,94

A szeződés teliesítésébebevont
szakembeÍ
saiátos
építményfaitáů<ka|kapcsolatos

szakĺĺĺai tapasztalata

(azon
befeiezett saiátos építményfaitákkal
kapcsolatos beruházások száma,
melyek teliesítésébenaz adott
szakembet tészt vett)

30

2db

Osszesíiett pontok:

IV.2.4) Az ajánlatok énékelésesorán adható pontsám ďsó és felső határa: 1-10

felső haľáľa: 1-10, aho|az 1 pont a legrosszabb, a 10 Pont a legjobb énéL'

4,6

/

t3g

827,94

Az

1'. ércé|<elésirészszemPont

tekintetébe

Qo16. december 2t. napján közzétet)
módszerei 1 pontja ba) aĘontja szerinti fordított

Az
P

1'.

:

aK
k1

201'6.

évi 1'47.

latív értélĺelés

ításs

énékelésirésxzempont esetében alkalmazon fordíton arányosíús képlete:

(Ą.gi.uĺ

/

An."Eň* (P**

-P^'J

+ P.,"

P: a vizsgált ajánLatielem adott szempontra vonatkozó pomszÁma
Pn,*: a pontskála felső határa, azaz I0
Pn';n! ä pontslĺála a|ső hatÄn, azaz L
Ą.oi,,bb! a legelőnyisebb ajanlat taftalÍni eleme
Ą,^*ĺ,' a vizsgäh ajánlat tá'ülÍni eleme

A 2.

éné|<elésirészszempont

tekintetében

ág 20L6. évi 147.
relatív énékelés

QOL6. december 2L. iaprán ki5zzétet)
módszerei 1 pontja bb) aĘontjasz.enntiegpnes

A2.

énéke|ésirésxzempont esetében alkalÍnazott egyenes arányosítás módszerének képlete:

P : (Ąĺ^gĺ,/Ąri"uu)x (P.* _ PJ
P: a

ťd.

+

P*

vixgált Ąäĺlatielemadott szempontľźl vonatkozó PonÍs7Án^
haún, azaz 70

Pn'*: a pontskála fe|ső
Pn';n! ä pontslála alső

hatán, azaz L
lőnyis ebb ajánlat ÍaÍÍAlÍnieleme
Ą;"*ł,' a vizsgák Ąäĺ:ťrattartaLni eleme

Ąeqiubb :

a

le ge

Résszempontonként az aján|atkérő rész.ére legkedvezőbb ajánlat \apja a maximális tíz pontot.

A fenti módszerek a|apjźnkisámított Pon$ámok részszempontonként az'rźnyadő sulysámmal
megszoruÁsn, majd összeadásra lĺeriilnelĺ.

fuigy lepöbb

Pontot eIérő ajän|attevő minősi.il a legjobb ár-énékatányt megjelenítő a1änlatot
rcvő ajánlattevőnek

a

során |<ettő tizłdes jegy pontossággal
szÁĺrľľĺźs
szabälyai szerint.

Ajánlatkéró

sámol a ÍnateÍnatikailęrekítés

kiválasztásának indokai:

A legjobb är-énékaĺinqmegjelenftő érvén1es Ąänlatotaútgyl'közbeszcrzÁsi eljárásban az ExttemePatk Környezetépĺtő Kft. (2800 Taabánya"Erdész út D. épiilet, 13108586-2-1|) aiánlattevő tette. Az
ellenszolgätatás összege rLefiő 27 4 99 L 237,- Ft
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasaásának indokai:

-

Iv.2.8) Alvállalkozoíb isénvbe vétele:

Az Extreme-Park Köľnyezetépítő Kft. (zsoo Tatabáĺĺya,Erdészft D. épiilet, 13108586-2-1t) az alábbi
feladatok vonatkozásában kívan ďvallalkozot igényte venni: Terfüt előkésltés, bontás,
6

tereprendezÁs, térkő burkolat építés,csapadék csatoma építés,kozvilágítás építésimunka' szokőkut
épftésimunka.

IV.2.9) Alvállalkozó(k) mesneve zrse. adoszama:
(2800 Tatabán1ą Erdész it D. éptilet, 13108586-2-11) altal
igénybe venni kívánt alvállalkoálc
Extreme-ParkProject Kft. (2800 Tatabän7a,Erdész út D. ép.) - 23097834-2-t1

Az Extteme-Park Környezetépítő Kft.

IV.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetelc

_

IV.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevőlc

zöFE

Kft. (1119 Budapest, Thán Károlyu. 3-5.) ajánlamevő érvénytelenajánlatot ten.

A fenti

ď'1ánlauevő

ajänlata a I(bt. 73.

az alábbiakn:

.

s

(1)

bekezdéséneke) pontia a|apián érvénýelentekintemel

Az ajánlatételi felhívás 11. pontja

a|apján:,,Ąjĺintatkérő a Kbt.77. $ ('ĺ) beke$,ín alĘĺinelőĺja,
bogl Ąánlatteuő a fenti értékelésirés7s7eľľlpoal ľonatkoýłĺźbanegl sąakembert ktiteles megĄánlani, aki rĺs{
uett kgalább egl befęie79a sĄátos épĺtneny.lŻ!ĺrikka/kapcsolatos beruhá4źsban. Amennjliben Ąĺidatteuő nen
ajĺźnlneg legalább eg oĄaa s7akemberl, aki a .linti köuetelnét1eknek negfelel, ai ai ajĺźnlat73. s (l )
b e ke
7dés Ą po n tj a s 79 i n ti éruérjl te le n s égét e ľe ĺlnl ĺn y e 7f . "

Ajánlamevő Ąźnlata 3. oldalán csatolt felolvasólapján tett megajánlása a2. éné|<e|ésirészszempont (A
szerződés teljesítésébebevont szalęmber sajátos építménytajtáldśalkapcsolatos szakmai Íapaserallaa
(aznn beÍejezrĺtsajätos épícményfajtákkalkapcsolatos beruházasok szÁma, melyek teljesítésébenaz
adon szal<ember résztvett)) vonatkoáában: 0 db

Figplemmel arra, hogy a fenti hiányosság pőtlásfua a l(bt. 71. s (8) bekezdés b) pontia alapián
nincs lehetőség, ajánlattevő aiánlata a Kbt. 73. s (1) bekezdésének e) pontia a|apián
éľvénytelen.

ismertetése: -

V Ki egés zÍtő i n fonn

á ci ók

V.1) További iďormációlc

-

V.1.1) A szerződéskötési moratórium időtanama: Ż0L7. j{mvs 17. -2017. jrinius 21.
V.1.2)

Az összegels ellĺesltésénekidőpontia: 2017. jűrľ.s L6.

V. 1.3)

Az

osszceezÁs meskĹildésének időoontiaz 2017 . irinius 1 6.

V.1.4) Az összegeŕs módosításának indoka:
V. 1.5)

Az

-

osszrsezés módosítjsának időoontia:

-

PROVITAL
Fejlesztési
Tanácsadó Zrt.

PRoV|TAL FEJLEszTÉsl TANÁcsAD'Ó zRT,
1123 Budepeś'Alkotás
Digitálisan aláírta: PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Dátum: 2017.06.16 15:07:00
+02'00'

Felelós akkreditált közbeszezésl szaktanácsadó
Sziklay Richárd
Laistromszám:00876

1

Megyei Jogú Város
képviseletében

PROVITAL Feilesztés i T anácsadő Ztt.

