osszeg'ezés az afánlatok elbÍráIásátóI
I. Aiántatkétő:TatabányaMegyti

Jogú Város onko.'ní'ry'rata (28OO Taabán7a,Fő tér 6.)

II. Táryy:
II.1) Meshaúrozas

A közbeszerzés

II.1.1)

tárg}ła:

Vallalkozasi szerődés a ,,Gerecse kapuja tuńsztikai |hogatóközpont kialaldtása'' elnevezesű ToP6.1.4-15-TB1-2016-00001 aznnosftőszÁmű p.qek lĺeretébena Gerecse kapuja tuńsztikai
látogatóközpont kivitelelsi feladatainak ellátásán'
II.2)

A közbeszer#s

II.2. 1)

mennüsége

A k<izbeszer#s

mennyisége:

N1rertes Ąán|awevő feladatat képezi a ,,Gerecse lĺapuja turisztikai látogatóközpont
kialakítasľ' elnevelsű ToP-6.1.4-1'5-TB1-2016-00001 azonosftőszÁmú projek keretében a
Tatabánya 0L65/4. hrsz.-ú ingatlanon a Gerecse kapuja látogatőközpont épületének
felépítése,a közbeszrnési dolilmentumok részÉtképező műszaki dolĺumenúcióban
foglaltak ahpjäĺa sznrődésĹervezetb e n meghatároznnaknak me gfelelően.

A

Gerecse kapuja turisztikai |atogatőközpont épiiletében éĺerem(láwánykonyháva),
kiállító úr, ajändélĺbolt,továbbá Kilönböző kiszolgáló heýiségek kertilnek kialakftásra. A
látogatókrizpontban biztosítani kell az akadálymentes közlelĺedést. A felépítendő épület
alapteri.ilete (földszint): 413,51, rŕ, mely mellett 83,86 nŕ galénxznt lĺeriil kialakftásra.
N1rertes a1ánlattevő fe|adaátképezi továbbá az épiiletheztanoző parkolók kialakítlása (38
db parkolóhellyel), autóbusz parkolók kialakítasa (2 db autóbusz parkolóhellye), wväbbá a
látogatóközPonÍhoz vezśtő, már meglévő {ĺ Íeh{ljftźsaés átépítéseQ87,55 f-) é, a járda
kiépítése.Nem képezi a kivitelezés részétaz {népftésítervben szereplő parkoló és épület
fabejänt közötti járdakapcso|at. Az érinten teri'iletre a úljépfuśszetitervben szereplő
ŕröurkolat keńil.

áryyätképezi továbbá az éptůetközművesítése, meýnek keretében
^árgikłizbesz.erzÁ,s
523 fmivővizvezłtékés 90ď-es tijziv'nÄro\ő építése,25m3-es szrĺlĺlyvíztarozőés 48 fm
szłĺlnyvizvezetéképítése,
347 fmzÄn csapadélĺcsatoma, 24 fmburkolt árok építése,365 fm
földárok profiozása, 15 fm gabion támfal építése,15O fm közvilágítási hál'őat és 6
kandeláber építésevalósul meg. Felhívjuk ajánlanevők figrlmét, hogy a kivitelezési terĹilet
a|atÍ a fe|színhez közel szikla alálhat6, ezÁn a ta|a)vizsgä|atí jelentésben foglaltakat lo.iük
az ajänJaĺtételsorán figyelembe venni.

Nyeľtes ajänLaĺtevő fehdaún képezi az épi.ilet köńili térkő burkolat kialakítása,
szłgéIyezÁssel (440 m', 45 fĄ, rcreplépcső kialakíúsa1 db v'uvételi hellyel, 2 db
hulladélaároló szelĺrénykialakítása, és kőlĺen kialakíľása a forduló közepén találhaú

területen (3a5 m).

A

n1reĺtes ajänlaĺtevőfeladatait részletesen
kiadott műszaki leíńs attalmazza.

a

közbeszerzési dolumentumok részelĺént

CFV kód(ok):
L

CPv_kód

E'pítéslmunkák

45000000-7
45223300-9
6s000000-3

Parkolóhelĺ pihenőhely építése
Közművek közhasznú szolgáltatasok

III. Eliárás:
III.1) Meghatározas

Flarmadik ŕsz, XVII.
fejezrt.
III.1.2) Az e|járls faiája: A Kbt. 113. s (1) belĺezdésbenröglten feltételek fennállása alapján,
hirdetmény közzÁtéte|e nélKili, összefoglaló újékozcatás meghirdetéséve| kilzzátetÍ az eljánst
megindító-felhívás közvetlen megkĹildésévelindított,nemzeti nyílt közbeszrrzesieljáns.

körii]ménrrek isme neŕse:

-

ismertetése: -

III.2) Admini snr:rtív információk
III.2.1)

Az adon

eliárásra vonatkozó közzŕtétel

A hirdetményszÄmaa Hivamlos Lapban:
A

hirdetmé ny szÁma a Közbesze

-

rŕsi Énesítőberr

-

ismenetése: -

Közbesz;cn.Ási dolĺrmentumok elekľonihstól ehérő módon törcénő rendellĺelsre bocsátásának

indokł -

IV Á2

eliárás eĺedménye

A' szerz.ődés szÄmł1; Rész sáma: -; Elneve#s: Vallďkozási szprzódés a ,,Gerecse lĺapuja turisaikai
|kogatőkiĺzpont kialalđtásď' elnevelsű TOP-6.1.4-15-TBL-20L6-00001 azonoshőszÁmú projekt
lĺeretében a Ge'ecse kapuja turisaikai lhogatőkiĺzpont kivitelelsi feladatainakellátására.

Az e|iärás eredménves volu ieen

IV.l Etedménytelen eliárással kaPcsolatos infoľmáció
IV.1.1)

A befeiezetlen

IV.l.2LA befeiezetlen

eljárás

olĺł-

eljárást kovetően indul-e új eljánís: 2

Iv-z Az eliárás eredrnénve
IV.Z. 1) Aiánlatokra vonatkozo információlc

A beérlĺezen ajánlatok sz.áma:2
IV.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:

-

Aiánlattevő neve:

Extľeme-Paľk KörnyezetéPítő Kft.

Aiánlattevő székhelye:

2800 Tatabán1a, Erdész út D. éptilet

1.

Egyösszegű aiánlati ár łisszege (nettó Ft)

nenó 401 300 973,- Ft

Ż. Szakĺnai aiámlat kidolgozottsága
2.

1. Környe

nem sámszrrrísíthető!

zeti fenntaľtható s ági dokumentáci ó

2.2. Kivitelezési feladatok

kapacitásigényének łisszeállítás a

llstáiának

nem sámszerrisíthetó!
es

nem sámszerűsíthető!

2.3. Kivitelezés téľbeliotganizáciőia
3.

nem sámszerűsíthető!

Jótállás vállalt időtattarna

96hőnap

Extf
Bfuálati szempontok

Súlyszárn

1. Egyiisszegíí aián|ati áľ összege
(nettó Ft)

105

2. Sz akĺnai aiánlat kidolgoz otts ága

39

2.1.

Kämyezeti
dokumentáció

fenntaľthatósági

13

e

m

e -

ľk Kö rnye z etépítő Kft. (2 8 0 0 T atabánya,
ErdészútD. épület)
pontszám/ súlyozott
aiánlat
Dontszám
P

a

nemó 401 300 973,-

Ft

nem sámszenisíthető

1,0

L0

/

/

r0s0

1.30

2.2. Kjvitelezési felađatoklistá|ának
és kapacitásigényének összeál|itása

T3

nem sámszerűsíthető

1,0

/

t30

2.3. Kivitelezés tétbeli otganizációja

T3

nem sámszerűsíthető

r0

/

1,30

6

nem sámszerűsíthető

3.

Jótállás vállalt időtatarna

1.0

Összesített pontok:

/

60

1s00
0-10

oonthatárok köz<jtti oontsámot:

felső határa:0-10, a

pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték

Az

1. értékelésirészszempont tekintetében az aján|atok a Közbeszeruési Flatóság 2016. évi I47.
kilzzércľc)
őjänak L. szÄmű melléklet řehtív énékelés
módszerei 1 pontja ba) aĘontja szerinti fordított arányosítással kertilnek elbírä|äsn.

ut-u

eo@

A fenti részszempont esetében a|Isairmazon fordítot arányosítás

P : (Ąr;.5b / Ą^8íJ x (P.* _ P"'u) *

lĺéplete:

P.;n

Pz avizĺ,gäkajäĺ|aĺielemadott szempontn vonatkozó ponÍszÁrr'^
P*: a pontskála felső határa, azaz LO
P-;': a pontslrála alsőhaún,azazO
Ą.siobb: a legelőnyosebb ajánlat tanalmi eleme
Ął^.ł,: a vizsgák ajänlat tanalmi e le me

A 2. énékelésirészszempont tekintetébe

QoL6. december 27. ĺapján közzérct)
módszerei 1. pontja szerinti pontoás módszeré

Kozbeszev.ési FŁtóság 201'6. évi 1'47.
szamű melléklet abszolút énékelés
k elbíralásra.

I.

P*o: a pontslĺála felső haúr'a, azaz IO
P6,: a Pontskila a|sőhatára,azazO

részszempont tekintetében a pontozÁs 2 tagből ällő szakénői bizonság
énélĺelési
bevonásával tönénib ahol a bizomság valamennyi taga részszempontonlĺénténékeliaz Ąänlat
részcléĺtberyłijtott szakmai ajän|atot, hory az ajáĺiartéteh információk II.3. pontjában

A 2.

meghatározott minimumkjvetelmén1alĺnek megfelel-e, valamint, hogy a pontot érő kritéńumok
köziil háryłat teljesít. A szakércők a bírálat során indoklással ellátoĺ szöveges értékeléssel
tám*snjäkaláazadoĺszakmaiajän|attekintetébenkiosztottponsámokat.
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A

3. értékelésirészszemPont tekintetében az ajän|atok a Közbeszerzési ÍIaúsäg2016. évi 147.

(2o@közzérct)Utmwatőjänak1.száműmellékletřehtí,,énékelés

módszerei

1

pontja bb) alpontja szerinti egFnes arányosítással kerĹilnek elbírálásra.

A fenti részszempont

P : (Ą'^*n,/

esetében allĺalmazon fordíton aránycsítás képlete:

Ą.rpoo) * (P.*

-

PJ

+

P.ĺ

vixgált

ajän|ati elem adon szempontn vonatkozó
P-*: a pontskála felső határa, azaz tO
P.in! ä pontskála alső hatÁn, azaz 0
Ą.giobl,: a legelőnyösebb ajánlat taralmi eleme

P: a

pontsáma

Ą,^rá,,' a v'zsgá|t aján|at tanalmi eleme

megajäĺt|isfuhónapokban köteles megadni. A Kbt.
77. s (1) bekezdése a|ap,ýn Ąánlatkérő előĘa, hory a 96 hőnap vagy a feletd megajánlást
Ąän|atkérő a maximálisan kioszthato to ponttal énékeli,illewe a 60 hónapot el nem érő
eredményezí.
megajánLís az aján|atKbt.73. $ (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénpelenségét
'Pĺjän|atevő a 3.

ércéI<e|ésirészszempontrźl tett

A fenti módszerek alap1änkisámított Pon$ámok részszempontonként azinnyadő súlpámmal
megszorzÄs:ra, majd összeadásra kerülnek

M

így le$öbb pontot e|érő Ąän|attevő minőstil a legjobb ár-énékaran1t megjelenítő ď1än|atot
tevő ajän|atevónek
Íłjän|arkérőa szamftäs során kenő tizedes jegy pontosságga| szÄmo| a ÍnateÍnatilĺailĺerekftés
szabäl1,ai szerint.

kiválasztásának indokai:

A legjobb ár-éĺtekarźnyĺmegjelenftő érvényesajánlatot aáryýközbeszrrzÁsi

eljárasban az ExtremePark Köľnyezetépítő Kft. (2800 Tatabänsą Erdész út D. éptilet' 13108586-2-11) aiánlattevő tette. Az
ellenszolgáltatás összege neÚó 401 300 973,- Ft

ellenszolgätatás összege és ajánlata kiválasaásának indokai:

-

IV.2.8) Alvallalkozo(k) igénybe vétele:

Az Extteme-Park Környezetépĺtő Kft. (2800 Tatabáaya,Erdészút D. épi.ilet, 13108586-2-I1) az alábbi
feladatok vonatkozásában kíván alvá,JLaJkozat igénńe venni: ZsaJuzils és älvánpzás, beton és
vasbeton munka, kőműves munka, bádogozÁs, üvegeŕs, belsőépítészeti munka, éptilewillamossĘi
mtrnka, villámvédelem kiépítésimunka, viz- és csatoma építésimunka, videó megfigplő rendszer
lĺiépftésimunka, felelős műszaki vezłtés.
IV.2.9) Alvallalkozó(k) megnevezése. adósáma:

Az Extĺeme-Park Környezetépítő Kft. (zsoo Tatabanp Erdesz it D.

éptilet, 13108586-2-11)

igén),be venni kívant alvallďkozolc
Rösszer Róben E.V. (2800 Tatabánya, Gál I. lĘ. 20I. 1/ 3.; adőszÁma: 66539I22-I-3t)
T-Mátrix Kft. (2 800 Tatabánp, Rezeda u. 9 .; adőszämaz II1907 27 -2- II).
Sŕles I_h Kft. Q89 O Tata,Faller u. 2.; adőszÁmaz Ĺ327 401'8-2- II).

ftal

5

IV.2.10) Az allĺalmassäz isa"n|ásäban részt vevő szervezetelc

Extreme-Park Környezetépítő Kft. (2soo Tatabánp Erdész & D. épĹilet' 131085s6-2-i1)
ajánlamevő az aläbbi kapacitasnyujtő szenĺezrtet veszi igénńe az e|járłst megindftó felhívás 13) M.1.
pontja szerinti alkalmasšági követelményigazn|ása érdelŕben:T-Mátrix Kft. (2800 Tatabánya, Reze|a
u.9.; adőszÁmaz tIL9O72Ž-2-It) és az e|1äńst megindító felhívás L3) M..2. pontja szeńnti alkalmassági
követelmény ígazn|tsa ér'de}ĺében:Rösszer Róben E.V. (2800 Tatabän7a, Gál I. hp. 201'. 1'/3.;

Az

adószÁma: 66539 I22- I- 3 Ĺ).
IV.2.

1

1)

Az

énĺénlłtelen
aiánlatot tevőlc

Ęnus G' Építőipadés Szolgáitatő Kft.

(28oo Tatabänya, Yadäsz út 65) ajänlauevő

érvénytelen ajánlatot rcn.

A fenti ajánlatevő ajánlataa Kbt.

73.

az alábbiakra

s

(1)

bekezdésénekd) pontia alapján éľvénytelentekintemel

Ajánlatkerő fenti ajánlanevőt az aján7aaevők rész'ére2OI7. äpnhs 20. napjin megkiildop hianypotlasi
felhívásával és felvilágosítás lęrésével_ tobbek közĺjtt - az a|äbbi hiányosságok pótlására szólítoma
fel:

o
o

P.'l

és

a7M.'l

és

,,Klirem, csatofa a péĺ7lgli-gaydasági alkalna.ľĺĺiqe/íieĺes negillapításáhoąs$kségu ryilatko7atĺźta
a P. 2 a lka lm a ssági kti ue te lm én1e k t e lj e s ił l éu uo n a t ko';á s ĺźb a n.
Kdrem, csatolia a műs(aki-sękmai alkalľna.ł.łĄqeltíietesnegźllapításáhoąsYiikségu rylilatkorytát
a7 M.2. ĺ . - M. 2.2. alkalnassági köuetelrzé rye k.

le ljesił lése

uoutkoýsábat "

Tekintettel arca, hory fenti ajánlattevő a hiánypótlás benyujtásán nyiwa lllő haúť'dőn beliil
hianpótlást nem nyújtott be és ígynern igazo|ta előzetesen a szetzíjdés teliesítéséhezszükséges
alkalmassági kiivetelményeknek való megfelelését,aiánlata a Kbt. 73. s (1) bekezdésének d)
p onti a a|apián éľvénytelen.
A fenti aján|aĺtevő
azaläbbials:a,

ajánLata a

l(bt. 73. s (1) bekezdéséneke) pontia alapián érvénytelentekintenel

Íłjáliatkérőfenti ajánlamevőt az ajánlanevők részrre 2OI7. äpnhs 20. nap1ĺn megktildöľ hiaqpótlási
felhívásával és felvilágosítas kerésével_ többek közoa _ az a|ábbí hiányosságok pótlásara szÁlftoua
fel:

,Áąe|ánźĺnegindítlíýlbíaás 22. Epéb inlorrnĺźcilÍk22.ĺ. portja

alapjáĺl kérem, ĺsatolja ĺglilatko7atát arra
uoxatkoytÍlag hog r<elektrotikus adatbordoilÍn berylújtott ajárlatának taŕalĺranlju néxćkben negegye{k
a ą ĺźlta la b e rjl $ to t t ere de ti m egje lii lés iĺ aj á n /a t ta rła /m á aa l.

Aie|ánist negiadíaífelbíuźs22.

Egydb info'rnácilík 22J. poľltja alapjáĺt kłírem,aatolja a7Ęĺźnlatotaláiní

alĺjirási cínpéldáłglát,uagl a 2006. éui V' töraéry 9.

s ()

bekeidés s7giĺlti alĺźirĺis-nintQ'ĺźt.

e[árást negindítlÍ felhíaĺźs22. Egléb iýrnĺźúók22.4. pontja alĘáłl kárem, uatolja a Kbĺ. 66. s -(2)
s1,eąődés
bekeądésébn foglaltaknak negfelelő eredeti kifýe7,ctt ryilaĺko7aĺát a felhíuĺźsfehételeire,
neýiitéséreés nljuítésére,ualamint a kért ellens1olgźhatĺźsra uonatko7lian.

Aą

a

kćrem, ĺ:satolja a Klrt. 66. s o
Aąetjłźnźstnegiilítófelbíuás 22. Egléb iýrnĺźiók22'5. ponłja alĘjĺźĺl
beke{ésc s7eriüi n1ilatkoąatót aĺra uonatkoiólag hogy a kis- és kö{puállalkoýsokróĄ ĺ(/'/ődásijk

6

tĺźmogatĺisáni/s4íllítiiruéłlyłryint nikro-,
löĺvélgl balĺil1a a/á'

o

luľĺojka

!

(6)

n1ilatko7alot ľleruleges tartĺllom eseĺénis cłalolĺikell!

Ąąeljĺźrástľľlegindĺtó.fe/llíuĺjs22. Egyĺh in-foľrtáiók 22.25. poilja alapjáľl kérem, ualo/fa a Kb/. l]1. s (5)
beke4lése sąerinĺi, tlÍgsignieu a/ĺiírtłyilaĺkoąatĺita tárgli e!ĺźnźsbanelőírt bi7losítékokllatĺiiĺlorctiirténő
re n de

l ke ątÍs re

bo

u ĺźt ĺjs ĺi ní/.

o AKbt.65.s
()

o

u(ł,gy ttelł/

A<eljárĺźłĺ
22.6. poľltja alĘán kćrem, natolja a Kbl. ó6'
negindíłó.felllĺuĺjs22. Egyćl, iľ!ĺĺľ7ilĺźdók
beke{ése sieinti ľl-1lilałkoryłolaiĄéł4,beuenni kĺuĺjľllaluĺillalkoilíkĺekinteĺében.

A

o

kis- uagl kii7épaĺźllalko1ĺisnakminő'riil-tl

7) bekeidćse és aieljĺźrĺístnegindítóÍelhíuás'l3. pontja alĘĺźrkérem, csatolju
beke$ése sąeinti nyilaĺkoiaĺát a kapal.itásn1ĺi'tó s3,ĺľve79tek uonatko4źsában.

u Kll/.65'

!

Ąąeljónźst negiildĺtó Jell)ĺujl 12. pontja alapján a Kbt. 67. s o bekeidáse és a 321 / 20'ĺ 5. (X. )().) Korn.
rendelet ĺ7. Í (2) bekeýełélnn.lbglalĺaknak rľlegfelelőery kérem, csatolfa n1ilatkoąatĺźĺ,llo31' u :ryąídéł
teliesĺtéséheąileŕilues<igéryybe a kiiybesi'eĘsekről s4íló 2015. éai CXUil. tiiľvéry(,,Kĺlt."|62.

!

(l)ćs (2)

bekeądésébenÍrskhkięźníokok llatĺilya ąlĺi eső aluÍllalkoęót és adott esetben a7alkalľnas.rĄqipu1llĺi'ĺĺiban

rés ą1!ue uő m ĺźss 7,e ĺve t e ĺ'
ry

o

Kérem, csatolja ĺ1ilatkoiatát, antí/, łlogl n1ertessége esetén aąáhala _ M.2.ĺ. - M.2.2. łlĺĺłiaki-'ĺi7kmai
alkalmasság alĘán
bemulątotl łiakeruberek kĺiąiil a Íeilti pz<lLiókra neĄeket kĺuĺil1iĺlltlľ.gufĺinlani,
ĺrásfelől aĺnÍl,hqy a negajánlott ągkerullerek a kamarai néýegyąékbe aétellel a s79ą,ídésnrykijĺťJei.gilletue
a sąeąődéł nliu időtarĺana alatl rende/keąnifognak.''

-

Telĺintemel arra, hogy fenti ajánlamevő a hiánypótlás benýitásáľa nyiwa álló határidőn beliil
hiánypótlást Írem nýitott be, aiźnlata a Kbt. 73. s (1) bekezdéséneke) pontia a|apián

érvénytelen.

A fenti

ajánJorruevő ajánlataa

az alábbiaha:

Az

Kbt. 73. s (1) bekezdéséneke) pontia alapián éľvénytelentekintemel

ď1ánlaĺtevő äkd'ben1łijtott a1fullat részelĺéntnem lĺertiltek csatolásra az alábbidolilmentumolc
a Kbt. 66. s (5) belĺezdése, és az e|1ärust megindftó felhívás 22.2. pontja szerinti felolvasólap;

.
o

az e\áIást megindftó felhívas 22.L2. pontia szerinti költségvetések

Figplemmel arra, hogy a fenti hiányosságok pőttásfua a Kbt. 71. s (8) bekezdés b) pontia
alapiáĺ nincs lehetőség, aiánlattevő aiánlata a l(bt. 73. s (1) bekezdésének e) pontia a|apián
éľvényelen.

ismetetése:

_

V Iil egés zítő infonn

á

ci ók

V.1) További iďormációlc V.1.1)

A szerződéskötési moratórium időtanama: 20L7.

V.1.2)

Az összesezrs eHsmésénekidőoontia: 2017. mái:s29.

V.1.3)

Az összesezés meskíildésénekidőoontia: 20t7.

májvs 30. -20L7.június 9.

mái,,:s 29.
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