ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000408002018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Makó Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés

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:

Makó Város Önkormányzata

EKRSZ_
31250050

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Makó

NUTS-kód:

HU333

Egyéb cím adatok:

Széchenyi Tér 22.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

dr. Turbucz

kozbeszerzes@mako.hu

Telefon:

6900

Ország:

Marietta
+36 62511800

Magyarország

Judit
Fax:

+36 62511801

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mako.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mako.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Szili Ügyvédi Iroda

19321

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Ponty utca 14. III/8

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@szilioffice.hu

Szili
Telefon:

Internetcím(ek)
www.mako.hu

EKR000408002018

1011

Ország:

Magyarország

Péter
+36 707716773

Fax:

+36 17938121

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
www.mako.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az út adottságait figyelembe véve 3,5 m széles út építése 2 db kitérő kiépítésével, az esteleges szembejövő forgalom akadálytalan
közlekedésének biztosítása érdekében. Kitérő: - 0+641,10 - 0+676,10 szelvény között - 0+763,93 - 0+798,93 szelvény között Az 11001178,85 szelvény között buszforduló, valamint 617 m2 zúzalékos 20 db férőhelyes személygépkocsi parkoló kerül kialakításra. Az
Attila utca szilárd burkolatát követően 705,63 méterig hosszan egyenes, majd egy közel 90 fokos iránytörést követően jobb oldalra tör
további 400 m hosszon. A nyomvonal itt éri el a 2 sz. kaput, majd a temetőt déli oldalról megkerülve kapcsolódik az 1 sz. kapuhoz. A
nyomvonal teljes hossza: 1338,18 m. Az út kétirányú közlekedést bonyolít le. Tervezett geometria: • Burkolatszélesség: 3,5 m •
Oldalesés: 2,5% egyoldali • Padkaszélesség: 1,5 m • Padka esése: 5,0% • Koronaszélesség: 5,0 m A munka részletes leírása a
közbeszerzési műszaki leírásban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. 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
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.08.15
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
EKR000408002018

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

"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6320 Solt, Kecskeméti 10642166203
Út 34
Ajánlati ár 79 265 447 Jótállás ideje 0

MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét,
Szolnoki hegy 118.

11424688203

Ajánlati ár 80 054 633 Jótállás ideje 0

DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, 6750 Algyő, Kastélykert Utca 171

11392486206

Ajánlati ár 76 161 685 Jótállás ideje 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

44006
"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

705.33

Szöveges értékelés:

31292
MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

699.36

Szöveges értékelés:

31354
DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

EKR000408002018

730.00

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

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:
Ajánlati ár Fordított arányosítás a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló KH
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A.1.ba pont szerint: P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)]+1
Jótállás ideje Egyenes arányosítás a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló KH
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A.1.bb pont szerint: P=[( Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)]+1
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság, 6750 Algyő, Kastélykert Utca 171

11392486206

Ajánlattevő ajánlata érvényes, és ő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlatot.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
útépítési részfeladatok, forgalomtechnika
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
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:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

EKR000408002018

2018.10.30

Lejárata:

2018.11.09

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.30

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.10.30

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:
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

2018.10.30 17:35:26

szilioffice

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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