ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001447152019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Röszke AHÁ busz-terminál felújítása

Ajánlatkérő
neve:

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

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:

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Postai cím:

Kossuth Lajos Sugárút 22-24.

Város:

Szeged

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Csiszár

csiszarmm@csongrad.police.hu

Telefon:

EKRSZ_
40694100

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6722

Ország:

Magyarország

Mária
+36 62562400

Fax:

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

www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.police.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Röszke AHÁ busz-terminál felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR001447152019

2020.01.10 10:31:16

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A vállalkozási szerződés és a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalma szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. 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:
2019.11.26
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
A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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
Berill Invest Építési és Befektetési Kft, 6723 Szeged, Szent László Utca 4/B

Adószáma
10579503206

Nettó ajánlati összár: 46 092 250.-Ft ME-É szakember többlettapasztalata: 60 hónap

"Szakóca-SP" Generálkivitelező Kft., 6723 Szeged, Csuka Utca 37/B
3.) Nettó ajánlati összár: 50 622 800.-Ft 4.) ME-É szakember többlettapasztalata: 60 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

EKR001447152019

13564577206

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Berill Invest Építési és Befektetési Kft

1000

Szöveges értékelés:

- Ajánlattevő árajánlatát az EKR rendszer Felolvasólap nyomtatványában nyújtotta be, - Ajánlattevő által
benyújtott ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony összeget a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel. - A benyújtott nyilatkozat alapján Ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetet nem kíván igénybe
venni. - Ajánlattevő nyilatkozott, hogy nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. - Ajánlattevő
nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások alapján ajánlattevő nem tartozik az
Ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. - Ajánlattevő nyilatkozata alapján nem vesz igénybe
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. - Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot nem tartalmaz. Ajánlattevő
ajánlatában az alábbi a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti igazolásokat benyújtott be: - Ajánlattevő
ajánlatában benyújtotta Nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról az EKR iratmintájának, valamint az
Ajánlatkérő által kért további megfelelő tartalommal. - Ajánlattevő által benyújtott az alkalmasság igazolásához
szükséges dokumentumok benyújtása során az alábbiak kerültek megállapításra: megfelel a műszaki, szakmai
alkalmassági követelményeknek. - Ajánlattevő a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot nyújtott be.

"Szakóca-SP" Generálkivitelező Kft.
Szöveges értékelés:

943

- Ajánlattevő árajánlatát az EKR rendszer Felolvasólap nyomtatványában nyújtotta be, - Ajánlattevő által
benyújtott ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony összeget a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel. - A benyújtott nyilatkozat alapján Ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetet nem kíván igénybe
venni. - Ajánlattevő nyilatkozott, hogy nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. - Ajánlattevő
nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások alapján ajánlattevő nem tartozik az
Ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá. - Ajánlattevő nyilatkozata alapján nem vesz igénybe
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. - Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot nem tartalmaz. Ajánlattevő
ajánlatában az alábbi a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti igazolásokat benyújtott be: - Ajánlattevő
ajánlatában benyújtotta Nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról az EKR iratmintájának, valamint az
Ajánlatkérő által kért további megfelelő tartalommal. - Ajánlattevő által benyújtott az alkalmasság igazolásához
szükséges dokumentumok benyújtása során az alábbiak kerültek megállapításra: megfelel a műszaki, szakmai
alkalmassági követelményeknek. - Ajánlattevő a második legkedvezőbb, érvényes ajánlatot nyújtott be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlat. Értékelési szempontok
Súlyszám Értékelés módszere ME-É felelős műszaki vezető alkalmassági feltételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai
tapasztalata (maximum 60 hónap) 30 egyenes arányosítás Nettó ajánlati összár 70 fordított arányosítás 1. értékelési szempont (ME-É
felelős műszaki vezető alkalmassági feltételként előírt szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap))
részszempont esetében Ajánlatkérő a kötelező szakmai tapasztalat (3 év) időtartamán felül rendelkező szakmai tapasztalat időtartamát
értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott érték (többlet szakmai tapasztalat: 60 hónap) a legkedvezőbb
érték, amire a maximális pontot (10 pont) adja. A többlet szakmai tapasztalat minimálisan megajánlható időtartama 0 hónap, (3 év,
azaz 36 hónap szakmai tapasztalat a jogosultság megszerzéséhez szükséges, azt nem kell feltüntetni, csak az e fölötti megajánlást),
Ajánlatkérő legmagasabb értékelhető többlet szakmai tapasztalatra 60 hónapot határoz meg. Ajánlatkérő a 60 hónapnál nagyobb
megajánlás estén is 60 hónapot vesz figyelembe az értékelés során, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az arányosítás során az általa
meghatározott legkedvezőbb szinthez (60 hónap) viszonyítja. Ennek megfelelően az értékelt minimum és maximum megajánlás: 0-60
hónap számítás módja: arányosítás, az „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb
elvárás meghatározásához” Miniszterelnökségi Útmutatóban közzétett képlet alkalmazásával. 2. értékelési szempont (Nettó ajánlati
összár): adható pontszám: 0-10 pont számítási módszer: fordított arányosítás Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (a felső ponthatár) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemrészhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az
értékelési pontszám, valamint az értékelési pontszám és súlyszám kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei kiszámítását 2 tizedes jegy pontossággal határozza meg Ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a kerekítés
szabályait. Amennyiben az adott részszempont(ok)ra adott legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos-azaz mindegyik ajánlati érték
azonos az adott részszemponton belül -, akkor az adott részszempontra adott mindegyik ajánlatnak maximális pontszámot kell kapnia.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

EKR001447152019

Berill Invest Építési és Befektetési Kft, 6723 Szeged, Szent László Utca 4/B

10579503206

Nettó ajánlati összár: 46 092 250.-Ft ME-É szakember többlettapasztalata: 60 hónap - Ajánlattevő árajánlatát az EKR rendszer
Felolvasólap nyomtatványában nyújtotta be, - Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony összeget a
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel. - A benyújtott nyilatkozat alapján Ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezetet
nem kíván igénybe venni. - Ajánlattevő nyilatkozott, hogy nincs folyamatban lévő változásbejegyzési kérelme. - Ajánlattevő
nyilatkozata, valamint a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartások alapján ajánlattevő nem tartozik az Ajánlati felhívásban
meghatározott kizáró okok hatálya alá. - Ajánlattevő nyilatkozata alapján nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. - Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot nem tartalmaz. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése
szerinti igazolásokat benyújtott be: - Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta Nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról az EKR
iratmintájának, valamint az Ajánlatkérő által kért további megfelelő tartalommal. - Ajánlattevő által benyújtott az alkalmasság
igazolásához szükséges dokumentumok benyújtása során az alábbiak kerültek megállapításra: megfelel a műszaki, szakmai
alkalmassági követelményeknek. - Ajánlattevő a legkedvezőbb és érvényes ajánlatot nyújtott be. - A nyertes ajánlattevő ajánlata
megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:
nem

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
"Szakóca-SP" Generálkivitelező Kft., 6723 Szeged, Csuka Utca 37/B

13564577206

3.) Nettó ajánlati összár: 50 622 800.-Ft 4.) ME-É szakember többlettapasztalata: 60 hónap
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:
nem
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Peristil Építészeti, Kereskedelmi és Szolgáltatő Kft., 6725 Szeged, Vám Tér 3/A. 24066

11394440206

Peristil Kft. ajánlatában szereplő Kizáró okokról” és a „Kbt. 67.§. (4)” bekezdésre vonatkozó EKR űrlapok nyilatkozat hiányos
kitöltése miatt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött, melyre határidőben nem érkezett hiánypótlás. A hiánypótlás
elmulasztása miatt a Peristil Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
Ajánlattevő megállapította, Hogy a "Szakóca SP" Kft szakembere a közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vett személy volt, a Kbt.
25.§ (3) bekezdésre hivatkozva Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében felhívta Ajánlattevőt sz összeférhetetlenségi helyzet
elhárítására. "Szakóca-SP" Kft az összeférhetetlen felelős műszaki ellenőr szakember helyett új szakembert jelölt, és becsatolta az
alkalmassági feltételként előírt megfelelő dokumentumokat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2020.01.11

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

EKR001447152019

2020.01.10
2020.01.10

2020.01.15

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

2019.12.16 13:33:25

CsiszarMM

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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