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: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya

Postai irányítószám: 2800

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tatabányán megvalósuló útfelújítások kivitelezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Útfelújítási kivitelezési munkák ellátása Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
közigazgatási területén az alábbi érintett utakon:

Kóta József út felújítása
A teljes felújítási felület 4500 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet
csere szükséges 1400 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Baross Gábor utca felújítása
A teljes felújítási felület 5795 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során változó mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 9,5 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet
csere szükséges 350 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 5,5 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Panoráma út felújítása
A teljes felújítási felület 16100 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz
burkolata nem megfelelő. A tervezett beavatkozás során 3 cm mélységű profilmarást kell
elvégezni, és 5 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális pályaszerkezet csere
szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:

- 5 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

Szt.Borbála út felújítása
A teljes felújítási felület 8550 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 6 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Szent György út felújítása
A teljes felújítási felület 3340 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 6 cm vastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 40 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 6 cm AC11 F aszfalt kopóréteg

Március 15. utca felújítása
A teljes felújítási felület 4950 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 11 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 150 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 7 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

Síkvölgyi út II. ütem felújítása (Stop tábla - Buszforduló)
A teljes felújítási felület 18600 m2, mivel az útszakaszon jelentős forgalom van az útszakasz burkolata nem megfelelő. A tervezett
beavatkozás során 4 cm mélységű profilmarást kell elvégezni, és 12 cm összvastagságú aszfaltburkolatot kell építeni, lokális
pályaszerkezet csere szükséges 4579 m2-en. A teljes felületen építendő pályaszerkezet:
- 4 cm AC11 F aszfalt kopóréteg
- 8 cm AC22 F aszfalt kötőréteg

A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat, de organizáció, kivitelezési ütemterv jóváhagyása
Megrendelőnél szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás 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 eljárásrendben folytatott nyílt közbeszerzési 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 16704/2016 (KÉ-szám/évszám)
A módosítás száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 869/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Tatabányán megvalósuló útfelújítások
kivitelezése
Az eljárás eredményes volt  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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
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):
1.

Ajánlattevő adatai: Geotech Kft – Extreme Park Kft – Közös ajánlattevők

Közös ajánlattevő 1: Extreme Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)
Adószám: 13108586-2-11
Közös ajánlattevő 2: Geotech Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz. 2.)
Adószám: 10646328-2-11
Egyösszegű ajánlati ár

nettó 787.358.778,- Ft (számítási hiba javítását követően)

Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)
Aszfalttípusok rendelkezésre állásának megalapozottsága nem számszerűsíthető adat

78 889,34

2.

Ajánlattevő adatai: Soltút Kft. (Solt, Kecskeméti út 34.)

Adószám: 10642166-2-03
Egyösszegű ajánlati ár

nettó 810.424.904,- Ft

Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)

192.494,95

Aszfalttípusok rendelkezésre állásának megalapozottsága nem számszerűsíthető adat

3.

Strabag Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Adószám: 12961555-4-43
Egyösszegű ajánlati ár

nettó 812.719.144,- Ft (számítási hiba javítását követően)

Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)

484 272,59

Aszfalttípusok rendelkezésre állásának megalapozottsága nem számszerűsíthető adat

Indoklás:
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek való megfelelést az előírtak szerint igazolták, kizáró ok
hatálya alatt nem állnak., továbbá az ajánlataik mindenben megfelelnek az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,
valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak.
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.)

Geotech Kft – Extreme
Park Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

50

2. Környezetterhelési érték
(környezetterhelés minimalizálása
érdekében) (összesített CO érték)

40

3. Aszfalttípusok rendelkezésre
állásának megalapozottsága

10

Értékelési
pontszám

Soltút Kft.

Értékelési
Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Strabag Építő Kft:

Értékelési
Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

10,00

500,00

9,74

487,19

9,72

485,96

10,00

400,00

4,68

187,20

2,46

98,40

10,00

100,00

10,00

100,00

10,00

100,00

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei

1000,00

774,39

684,36

ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 21-10
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

A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a legjobb ár-érték az alábbi
részszempontok szerint:
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti pontszámot kiszámítja:
Értékarányosítás, az alábbi képletek alkalmazásával (ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja):

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont és a 2. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap.

Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja:

P

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Alegjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az
Ajánlatkérő érvényesnek.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem
tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A 2. részszempont értékelése során a környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték)
legalacsonyabb CO érték kapja a maximális pontot.

Az ajánlattevőnek a felolvasólapon – 2. számú melléklet - fel kell tüntetnie a beépítendő aszfalt beszállításával kapcsolatos
környezetterhelési értéket (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték), amelyet az ajánlati dokumentáció
részét képező segédtáblázat szerint kell kiszámítani és az ajánlathoz csatolni.
A táblázatban - többek között – meg kell jelölni az aszfalt mennyiség előállítását végző gép telepítésének tervezett / tényleges pontos
címét (természetbeni cím, GPS koordináta).

Az „aszfaltkeverő gép távolsága (km)” tekintetében - a fentiek szerint megadott - a feladatellátáshoz szükséges aszfalt előállítását
végző gép közúton mért legrövidebb távolságát kell rögzíteni az adott beavatkozási szakasz középpontjához

A 3. részszempont értékelése során az ajánlatkérő az aszfalttípusok rendelkezésre állásának megalapozottságát értékeli az alábbiak
szerint az abszolút értékelés módszerével.
Aszfalt típusok rendelkezésre állása alátámasztott és igazolt, azaz a beszerzési forrás megnevezésre került, továbbá a
rendelkezésre állás jogcíme is igazolt (pl.: szerződés/előszerződés/rendelkezésre állás egyéb hiteles igazolása) – 10 pont
Aszfaltkeverék típusok rendelkezésre állása alátámasztott. (az aszfaltkeverék típusok tekintetében a beszerzési
forrás/rendelkezésre állás jogcíme megnevezésre került) – 5 pont
Aszfaltkeverék típusok rendelkezésre állása nem alátámasztott (Az aszfalt keverék típusok tekintetében a beszerzésii forrás
/ rendelkezésre állás jogcíme nem került megnevezésre.) – 1 pont
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.

Ajánlattevő adatai: Geotech Kft – Extreme Park Kft – Közös ajánlattevők

Közös ajánlattevő 1: Extreme Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)
Adószám: 13108586-2-11
Közös ajánlattevő 2: Geotech Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 166. fsz. 2.)
Adószám: 10646328-2-11
Egyösszegű ajánlati ár
hiba javítását követően)

nettó 787.358.778,- Ft (számítási

Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)

78 889,34

Aszfalttípusok rendelkezésre állásának megalapozottsága

nem számszerűsíthető adat

Indokolás:
A legjobb ár-értékarányú érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Geotech Kft – Extreme Park Kft. Közös
ajánlattevők nyújtották be, és az ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére (nettó 787.401.575,- Ft) tekintettel is
megfelelő.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2Nem releváns
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:
Geotech Kft. részéről:
-

aszfaltburkolat építése
aszfaltbedolgozó gépek bérbeadása
aszfaltkeverékek gyártása

Extreme Park Kft részéről:
-

előkészítő és bontási munka
aszfalt marási munka

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: 2Nem releváns
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
Geotech Kft. részéről:
- Vértesaszfalt Kft. (2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz 4.)
Adószám: 13261731-2-11
Extreme Park Kft. részéről:
-

Extreme Park Project Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)
Adószám: 23097834-2-11
INRECO Kft. (2040 Budaörs, 10310 hrsz.)
Adószám: 12017663-2-13

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
Geotech Kft. részéről:
-

VértesAszfalt Kft (2800 Tatabánya, Réti u. 174. fsz 4.) – III.1.3. M/1. referencia, M/3. alkalmassági feltétel
Adószám: 13261731-2-11

Extreme Park Kft. részéről:
-

INRECO Kft. (2040 Budaörs, 10310 hrsz.) - III.1.3. M/3. alkalmassági feltétel
Adószám: 12017663-2-13

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: Nem releváns

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: Nem releváns
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017/03/11) / Lejárata: (2017/03/20)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/10)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/03/10)
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

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

