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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:

Vállalkozási szerződés a „Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén található utak, járdák és padkák javítási
és felújítási munkáinak elvégzésére 5 éves időtartamra”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási szerződés a „Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén található utak, járdák és padkák javítási
és felújítási munkáinak elvégzésére 5 éves időtartamra”
Járda javítás, felújítás: legfeljebb15.000 m2/év, 75.000 m2/ 5 év
Út javítás, felújítás: legfeljebb15.000 m2/év, 75.000 m2/ 5 év
Padka javítás, felújítás: legfeljebb 3.000 m2/év, 15.000 m2/ 5 év
Kátyúzás: legfeljebb 6.000 m2/év, 30.000 m2/ 5 év
ebből téli kátyúzás: legfeljebb1.000 m2/év, 5.000 m2/ 5 év
Az adott éves mennyiségek a mindenkori éves elfogadott költségvetésben rendelkezésre álló forrás erejéig kerülnek
meghatározásra.
Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik része, XVII. fejezete
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész nemzeti hirdetményes 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 5278/2018, 7317/2018 (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 [ ][ ][ ][ ]/ [ ][ ]/ [ ][ ]
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: Vállalkozási szerződés a „Tatabánya Megyei Jogú
Város közigazgatási területén található utak, járdák és padkák javítási és felújítási munkáinak elvégzésére 5 éves
időtartamra”
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: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Geotech Kft. - Extreme-Park Kft. - Vértesaszfalt Kft. közös ajánlattevők:
Geotech Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 166.
10646328-2-11
Extreme-Park Környezetépítő Kft.
2800 Tatabánya, Erdész út D. ép.
13108586-2-11
Vértesaszfalt Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 174.
13261731-2-11
Kiválasztásának indokai:
− Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel.
− Az ajánlattevők vonatkozásában nem állnak fenn kizáró okok.
− Ajánlattevő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően
készítette el szakmai ajánlatát;
− Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek megfelel.
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Ajánlattevő

Geotech
Kft.
Extreme-Park Kft. Vértesaszfalt Kft.

Ajánlati ár
(nettó HUF)

Felvonulás
időszükséglete
(munkanap)

Az aszfalt anyagának
újrahasznosított
anyagból való
biztosítása %-ban

A talajjavító réteg
anyagának
újrahasznosított anyagból
való biztosítása %-ban

311.600.079 Ft

1

4,99 %

10,00 %

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.)
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Ajánlati ár
(nettó HUF)
2. Felvonulás
időszükséglete
(munkanap)
3. Az aszfalt
anyagának
újrahasznosított
anyagból való
biztosítása %-ban
4. A talajjavító réteg
anyagának
újrahasznosított
anyagból való
biztosítása %-ban

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Geotech Kft. - ExtremePark Kft. - Vértesaszfalt
Kft.
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értéke
lési
pontsz
ám

70

10,000

700,000

20

10,000

200,000

8

0,499

3,992

2

1,000

2,000

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

905,992

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10
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
Pontozás:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
Pontozás:
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú
melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással az alábbiak szerint:
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.
A többi ajánlat ezen rész-szempont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
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A legjobb : a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban
P max = adható pontszám felső határa
P min = adható pontszám alsó határa
P = a vizsgált ajánlat adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P=

Alegjobb
Avizsgált

× (Pmax − Pmin ) + Pmin

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

2. Felvonulás időszükséglete (min. 1 munkanap, maximum 10 munkanap)
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú
melléklet B.2. pontja szerinti hasznossági függvénnyel, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a megadott szélső értékek
figyelembevételén alapuló fordított arányosítással az alábbiak szerint:
- a 10 munkanapnál hosszabb megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen;
- 10 munkanap legkedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- 1 munkanap legkedvezőbb megajánlás esetén az ajánlat 10 pontot kap;
- a 10 és a 1 munkanap közötti megajánlás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
P max = adható pontszám felső határa
P min = adható pontszám alsó határa
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a megajánlott időszükséglet munkanapban
Alegkedvezőtlenebb =10 munkanap
Alegkedvezőbb = 1 munkanap

P=

Alegkedvezőtlenebb − Avizsgált
Alegkedvezőtlenebb − Alegkedvezőbb

× (Pmax − Pmin ) + Pmin

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik
3. Az aszfalt anyagának újrahasznosított anyagból való biztosítása %-ban
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú
melléklet B.2. pontja szerinti hasznossági függvénnyel, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a megadott szélső értékek
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a 0%-os legkedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 15%-os legkedvezőbb megajánlás esetén az ajánlat 10 pontot kap;
- a 0% és a 15% közötti megajánlás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P max = adható pontszám felső határa
P min = adható pontszám alsó határa
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a megajánlott %-os érték
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P=

Avizsgált
100

× (Pmax − Pmin ) + Pmin

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

4. A talajjavító réteg anyagának újrahasznosított anyagból való biztosítása %-ban
Pontozás:
A 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú
melléklet B.2. pontja szerinti hasznossági függvénnyel, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a megadott szélső értékek
figyelembevételén alapuló egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a 0%-os legkedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 100%-os legkedvezőbb megajánlás esetén az ajánlat 10 pontot kap;
- a 0% és a 100% közötti megajánlás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P max = adható pontszám felső határa
P min = adható pontszám alsó határa
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a megajánlott %-os érték

P=

Avizsgált
100

× (Pmax − Pmin ) + Pmin

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Geotech Kft. - Extreme-Park Kft. - Vértesaszfalt Kft. közös ajánlattevők:
Geotech Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 166.
10646328-2-11
Extreme-Park Környezetépítő Kft.
2800 Tatabánya, Erdész út D. ép.
13108586-2-11
Vértesaszfalt Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 174.
13261731-2-11
Ajánlati ára:

nettó 311.600.079 Ft

Kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő ajánlata érvényes;
Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be;
Ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Mivel jelen közbeszerzési eljárás
keretmegállapodásra megkötésére irányul, ezért az adott éves lehívott mennyiségek a mindenkori éves elfogadott
költségvetésben (nettó 300.000.000,-Ft) rendelkezésre álló forrás erejéig kerülnek meghatározásra, függetlenül az
ajánlattevő ajánlati árától, ezáltal ajánlatkérő részéről a nettó évi 11.600.079 Ft többletköltség megfizetése nem merül
fel, ezért nem szükséges erre az összegre forrást biztosítania. (a tervezett mennyiségek kevesebb, mint 4%-kal való
csökkentése mellett a fedezet elegendő).
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
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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:
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: 2

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

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:

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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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: 2018/06/09 Lejárata: 2018/06/18)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/08
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/08
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 Mivel az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a
Kbt. 131. § (6) bekezdés szerinti szerződéskötési moratórium - írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.
_________________________________________________________________________________________________________
1

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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