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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 13184032Fax:+36 13184032Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.juharos.euA felhasználói oldal címe: (URL)

http://kanizsaifejlesztesek.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13184032Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 asz. Kerékpárút a Csónakázó-tóhozKözbeszerzés 
tárgya:

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001062232018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
71174624

Nagykanizsa HU223 8800

Erzsébet Tér 20

Juharos Róbert

juharos.kozbeszerzes@gmail.com +36 13184032

Juharos Ügyvédi Iroda EKRSZ_
50531392

Budapest 1053

Vámház Krt 8

Juharos Róbert

juharos.kozbeszerzes@gmail.com
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.12.19

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

I.szakasz: Kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút átvezetés: 77,74m II.szakasz: Kerékpáros nyom létesítése: 486,42m III.A-B szakasz: A
III. A szakasz hossza 389m, a III. B szakasz hossza 73,52m Kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút teljes hossza: 462,52m Nagykanizsa 
városban a Kaposvári utcától, a Csónakázó tó látogatóközpontig közvilágítás bővítése (új közvilágítási hálózat építése): 576,7 m hosszú
közvilágítási földkábel A felújítási munkák engedélyköteles tevékenységek.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 asz. Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.juharos.euA felhasználói oldal címe: (URL)

www.juharos.euAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. 3. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza az alábbiak 
szerint: Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Értékelési szempont Súlyszám Ajánlati ár (nettó HUF) 70 A kötelezően 
elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) 30 1. értékelési szempont: Az ajánlati ár értékelési szempont 
esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát. Ezen értékelési szempont 
esetében a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: Ahol: P: 
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb:

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:

100

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

83061

Az ajánlatevő által benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentációban foglalt követelményeknek, 
ezáltal érvényes

Szöveges értékelés:

697.00Rinoterra Mélyépítő Kft.

78064

Az ajánlatevő által benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentációban foglalt követelményeknek, 
ezáltal érvényes

Szöveges értékelés:

700.00Mermaid Építőipari Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

23560567220Rinoterra Mélyépítő Kft., 8800 Nagykanizsa, Téglagyári Utca 20

14078970220Mermaid Építőipari Kft, 8756 Nagyrécse, Táncsics Utca 28

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.06Lejárata:2019.02.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

23560567220Rinoterra Mélyépítő Kft., 8800 Nagykanizsa, Téglagyári Utca 20

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

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

14078970220Mermaid Építőipari Kft, 8756 Nagyrécse, Táncsics Utca 28

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme; A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti. A 2. bírálati 
szempont: a jótállás: Ajánlatkérő az ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 hónap feletti jótállást vonja értékelés alá, összesen maximum 
24 (minimum követelmény) +24 hónap jótállás vállalható. Az Ajánlattevő min. 0 hónap és max. 24 hónap többlet jótállásra tehet 
ajánlatot. A 24 hónap feletti többlet-jótállásvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 24 
hónapként értékeli. A 24 hónap feletti többletjótállás vállalására ajánlatkérő pontszám felső határával azonos pontszámot ad. A 
megajánlott többlet jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni. A jótállási időszak kezdő időpontja a sikeres és 
hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Az értékelés módszere: Egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki az ajánlatkérő a pontszámokat. 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 Alegrosszabb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti. Az eljárás nyertese az, aki az értékelési szempont alapján a legjobb 
ár-érték arányú érvényes ajánlatot tette (legtöbb pontszámot szerezte). Amennyiben több ajánlattevőnek azonos a pontszáma, az 
ajánlatkérő azon ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amely a kedvezőbb ajánlati árú ajánlatot tette. Ajánlatkérő megítélése szerint a 
teljesítés minőségének vizsgálatát a jótállási időtartam vizsgálata tükrözi, ajánlatkérő egyéb értékelési szempontot nem kíván 
alkalmazni.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.01.31

2019.01.31




