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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000338422021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Határnyiladék tisztítás és karbantartás - 2021.

Ajánlatkérő
neve:

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Postai cím:

Bartók Béla Út 1-3.

Város:

Békéscsaba

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Kellermann-né Czipa

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

kellermannec@bekes.police.hu

Telefon:

15720058251

Nemzeti azonosítószám

+36 66523700

5600

Ország:

Magyarország

Enikő
Fax:

+36 66523701

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

www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Határnyiladék tisztítás és karbantartás - 2021.

EKR000338422021

2021.05.21 10:53:18

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Határnyiladék tisztítás és karbantartás (gyomeltávolítás, bozót- és cserjeirtás, bozót- és cserjevágás, fűnyírás stb.) a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó határszakaszon, a B52 határjeltől az F76 határjelig (hosszúsága összesen - a
vízi szakaszok kivételével - 173.055 m) a határvonaltól honi terület felé 3 méter mélységben, a Határrendészeti Kirendeltség Gyula
illetékességi területéhez tartozó határszakaszon a 13.370 méter hosszú Trianoni-gát területén is (hosszúság összesen: 186.425 m) 3
méter sávszélességben - mindösszesen 559.275 m2 területen. A közbeszerzési eljárásban a részajánlattétel megengedett. A
közbeszerzés mennyisége a részek vonatkozásában: 1. rész: Határrendészeti Kirendeltség Battonya illetékességi területe: B52-C80
(52.356 méter hosszúság x 3 méter sávszélesség - 157.068 m2), 2. rész: Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza illetékességi
területe: C80-D78 (34.425 méter hosszúság 3 méter sávszélesség - 103.275 m2), 3. rész: Határrendészeti Kirendeltség Gyula
illetékességi területe: D78-D145 (23.260 méter + a 13.370 méter hosszú Trianoni-gát, összesen 36.630 méter hosszúságban x 3 méter
sávszélesség - 109.890 m2), 4. rész: Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán illetékességi területe: D147-E65 (26.498 méter hosszúság
3 méter sávszélességben - 79.494 m2), 5. rész: Határrendészeti Kirendeltség Biharugra illetékességi területe: E65-F76 (36.516 méter
hosszúság 3 méter sávszélességben - 109.548 m2). Ajánlatot tenni lehet egy részre, több részre, mind az öt részre. A határnyiladék
tisztítását legkésőbb valamennyi rész esetében a szerződés hatályba lépését (mindkét fél által történő aláírását) követő 45 napon belül
el kell végezni, majd november 30-ig folyamatos karbantartásáról kell gondoskodni úgy, hogy a vegetáció magassága a 20 cm-t nem
haladhatja meg, és 3 méter magasságig a faág a határnyiladékba nem nyúlhat be.

IV. szakasz: Eljárás
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 Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

63

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

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
EKR000338422021

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - HRK Battonya

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

8

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

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc 10511082206
Utca 18-20
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.490.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Bogdán Mihály, Magyarország 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120

77095743223

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 5.497.380 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 20 nap

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7 23401471204
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.550.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Körösi Vízgazdálkodási Társulat, Magyarország 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

10108587204

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 2.100.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3644 Tardona, Katus Domb 23480874205
1.
Alkalmasság indokolása:
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Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.715.970 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9900 Körmend, Rákóczi
Ferenc Utca 74.

25528187218

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.740.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

GTS INVESTMENT Kft., Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4

11709514242

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.490.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

1100

Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 1.490.000 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1100 pont

Bogdán Mihály
Szöveges értékelés:

351
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 5.497.380 Ft) x (10-0) + 0 = 2,71 Súlyozott pontszám: 2,71 x 100 = 271 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(20 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 8 Súlyozott pontszám: 8 x 10 = 80 pont
Összes pontszám: 351 pont

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság

EKR000338422021

1061

Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 1.550.000 Ft) x (10-0) + 0 = 9,61 Súlyozott pontszám: 9,61 x 100 = 961 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1061 pont

Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szöveges értékelés:

810

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 2.100.000 Ft) x (10-0) + 0 = 7,10 Súlyozott pontszám: 7,10 x 100 = 710 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 810 pont

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:

968

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 1.715.970 Ft) x (10-0) + 0 = 8,68 Súlyozott pontszám: 8,68 x 100 = 868 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 968 pont

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

956

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 1.740.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,56 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 856 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 956 pont

GTS INVESTMENT Kft.
Szöveges értékelés:

1100
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.490.000 Ft
(1.490.000 Ft / 1.490.000 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
legkedvezőbb szint: 25 nap
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont

EKR000338422021

Összes pontszám: 1100 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján az ajánlatok értékelése - a közbeszerzési eljárás mind az öt részében
egységesen - a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt.
Az ajánlati ár részszempont esetében:
Súlyszám: 100
A számítás módja: fordított arányosítás
P = A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
A legjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
Súlyszám: 10
A számítás módja: egyenes arányosítás
P = A vizsgált / A legjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
A legjobb: legkedvezőbb szint (25)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a ponskála alsó határa (0 pont)
Ajánlatkérő a fentiek alapján kiszámított pontszámokat a részszempontok vonatkozásában megadott súlyszámmal szorozta, majd
összeadta, az eljárás nyertese részenként a legmagasabb összpontszámot kapott ajánlat.
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:
Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc Utca
18-20

10511082206

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 1.490.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.
A pontozás alapján első helyen álló két ajánlattevő között holtverseny alakult ki. Ajánlatkérő nem határozott meg a
közbeszerzési dokumentumokban egyéb kiegészítő szempontot vagy objektív módszert, amely alapján a legkedvezőbb ajánlatot
kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma. A két ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei teljes
egészében megegyeznek, így a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján csak közjegyző jelenlétében megtartott
sorsolás keretében volt kiválasztható. A sorsolás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a Szoliter Építőipari Kft.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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GTS INVESTMENT Kft., Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4

11709514242

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 1.490.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.
A pontozás alapján első helyen álló két ajánlattevő között holtverseny alakult ki. Ajánlatkérő nem határozott meg a
közbeszerzési dokumentumokban egyéb kiegészítő szempontot vagy objektív módszert, amely alapján a legkedvezőbb ajánlatot
kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma. A két ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei teljes
egészében megegyeznek, így a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján csak közjegyző jelenlétében megtartott
sorsolás keretében volt kiválasztható. A sorsolás eredményeképpen a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a
GTS Investment Kft.
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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 1

14292990208

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Ajánlatkérő 2021. május 6-án 2021. május 12. 12:00 órai teljesítési határidővel az EKR-ben eszközölt hiánypótlási felhívását a
Nemes Bau Plusz Kft. nem teljesítette.
A Nemes Bau Plusz Kft. ajánlatában feltárt és a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosság az alábbi volt: a Benyújtandó
iratok jegyzékében 13. sorszámmal jelölt, „Átláthatósági nyilatkozat” 3. pontjában nem nyilatkozott az ellenőrzött külföldi
társaságra vonatkozó minősítéséről (tartalmi hiányosság).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - HRK Lőkösháza

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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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

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc 10511082206
Utca 18-20
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
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teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.190.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Bogdán Mihály, Magyarország 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120

77095743223

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.614.625 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 15 nap

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7 23401471204
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.350.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Körösi Vízgazdálkodási Társulat, Magyarország 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

10108587204

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.400.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3644 Tardona, Katus Domb 23480874205
1.
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.425.190 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9900 Körmend, Rákóczi
Ferenc Utca 74.

25528187218

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.440.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

GTS INVESTMENT Kft., Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4
Alkalmasság indokolása:
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11709514242

Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 1.920.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

1100

Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 1.190.000 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1100 pont

Bogdán Mihály
Szöveges értékelés:

389
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 3.614.625 Ft) x (10-0) + 0 = 3,29 Súlyozott pontszám: 3,29 x 100 = 329 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(15 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 6 Súlyozott pontszám: 6 x 10 = 60 pont
Összes pontszám: 389 pont

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 1.350.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,81 Súlyozott pontszám: 8,81 x 100 = 881 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 981 pont

Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szöveges értékelés:

935

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 1.425.190 Ft) x (10-0) + 0 = 8,35 Súlyozott pontszám: 8,35 x 100 = 835 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 935 pont

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
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950

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 1.400.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,50 Súlyozott pontszám: 8,50 x 100 = 850 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 950 pont

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:

981

926

Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 1.440.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,26 Súlyozott pontszám: 8,26 x 100 = 826 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 926 pont

GTS INVESTMENT Kft.
Szöveges értékelés:

720
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 1.190.000 Ft
(1.190.000 Ft / 1.920.000 Ft) x (10-0) + 0 = 6,20 Súlyozott pontszám: 6,20 x 100 = 620 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 720 pont

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:
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján az ajánlatok értékelése - a közbeszerzési eljárás mind az öt részében
egységesen - a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt.
Az ajánlati ár részszempont esetében:
Súlyszám: 100
A számítás módja: fordított arányosítás
P = A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
A legjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
Súlyszám: 10
A számítás módja: egyenes arányosítás
P = A vizsgált / A legjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
A legjobb: legkedvezőbb szint (25)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a ponskála alsó határa (0 pont)
Ajánlatkérő a fentiek alapján kiszámított pontszámokat a részszempontok vonatkozásában megadott súlyszámmal szorozta, majd
összeadta, az eljárás nyertese részenként a legmagasabb összpontszámot kapott ajánlat.
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:
Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc Utca
18-20

10511082206

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 1.190.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.

EKR000338422021

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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

23401471204

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 1.350.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a második legmagasabb pontszámot kapta.
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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 1

14292990208

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az Ajánlatkérő 2021. május 6-án 2021. május 12. 12:00 órai teljesítési határidővel EKR-ben eszközölt hiánypótlási felhívását a
Nemes Bau Plusz Kft. nem teljesítette.
A Nemes Bau Plusz Kft. ajánlatában feltárt és a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosság az alábbi volt: a Benyújtandó
iratok jegyzékében 13. sorszámmal jelölt, „Átláthatósági nyilatkozat” 3. pontjában nem nyilatkozott az ellenőrzött külföldi
társaságra vonatkozó minősítéséről (tartalmi hiányosság).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - HRK Gyula

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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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

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc 10511082206
Utca 18-20

EKR000338422021

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 4.138.750 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7 23401471204
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 4.850.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Körösi Vízgazdálkodási Társulat, Magyarország 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

10108587204

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 5.600.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3644 Tardona, Katus Domb 23480874205
1.
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 5.813.180 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9900 Körmend, Rákóczi
Ferenc Utca 74.

25528187218

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 5.840.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

GTS INVESTMENT Kft., Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4

11709514242

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.

EKR000338422021

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 6.370.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

1100

Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár:
4.138.750 Ft
(4.138.750 Ft / 4.138.750 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1100 pont

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár:
4.138.750 Ft
(4.138.750 Ft / 4.850.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,53 Súlyozott pontszám: 8,53 x 100 = 853 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 953 pont

Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szöveges értékelés:

GTS INVESTMENT Kft.
Szöveges értékelés:

EKR000338422021

812

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár:
4.138.750 Ft
(4.138.750 Ft /5.813.180 Ft) x (10-0) + 0 = 7,12 Súlyozott pontszám: 7,12 x 100 = 712 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 812 pont

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

839

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár:
4.138.750 Ft
(4.138.750 Ft /5.600.000 Ft) x (10-0) + 0 = 7,39 Súlyozott pontszám: 7,39 x 100 = 739 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 839 pont

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:

953

809

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár:
4.138.750 Ft
(4.138.750 Ft /5.840.000 Ft) x (10-0) + 0 = 7,09 Súlyozott pontszám: 7,09 x 100 = 709 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 809 pont

750
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár:

4.138.750 Ft
(4.138.750 Ft /6.370.000 Ft) x (10-0) + 0 = 6,50 Súlyozott pontszám: 6,50 x 100 = 650 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 750 pont

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:
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján az ajánlatok értékelése - a közbeszerzési eljárás mind az öt részében
egységesen - a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt.
Az ajánlati ár részszempont esetében:
Súlyszám: 100
A számítás módja: fordított arányosítás
P = A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
A legjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
Súlyszám: 10
A számítás módja: egyenes arányosítás
P = A vizsgált / A legjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
A legjobb: legkedvezőbb szint (25)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a ponskála alsó határa (0 pont)
Ajánlatkérő a fentiek alapján kiszámított pontszámokat a részszempontok vonatkozásában megadott súlyszámmal szorozta, majd
összeadta, az eljárás nyertese részenként a legmagasabb összpontszámot kapott ajánlat.
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:
Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc Utca
18-20

10511082206

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 4.138.750 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

23401471204

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár

EKR000338422021

nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 4.850.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a második legmagasabb pontszámot kapta.
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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 1

14292990208

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az Ajánlatkérő 2021. május 6-án 2021. május 12. 12:00 órai teljesítési határidővel EKR-ben eszközölt hiánypótlási felhívását a
Nemes Bau Plusz Kft. nem teljesítette.
A Nemes Bau Plusz Kft. ajánlatában feltárt és a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosság az alábbi volt: a Benyújtandó
iratok jegyzékében 13. sorszámmal jelölt, „Átláthatósági nyilatkozat” 3. pontjában nem nyilatkozott az ellenőrzött külföldi
társaságra vonatkozó minősítéséről (tartalmi hiányosság).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

4 - HRK Kötegyán

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

7

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

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc 10511082206
Utca 18-20
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.950.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7 23401471204
Alkalmasság indokolása:

EKR000338422021

Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.950.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Körösi Vízgazdálkodási Társulat, Magyarország 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

10108587204

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 4.800.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3644 Tardona, Katus Domb 23480874205
1.
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 4.388.070 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9900 Körmend, Rákóczi
Ferenc Utca 74.

25528187218

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 4.640.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

GTS INVESTMENT Kft., Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4

11709514242

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 5.225.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

1100

Szöveges értékelés:
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Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.950.000 Ft
(3.950.000 Ft / 3.950.000 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:

(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1100 pont

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.950.000 Ft
(3.950.000 Ft / 3.950.000 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1100 pont

Körösi Vízgazdálkodási Társulat
Szöveges értékelés:

951

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.950.000 Ft
(3.950.000 Ft / 4.640.000 Ft) x (10-0) + 0 =8,51 Súlyozott pontszám: 8,51 x 100 = 851 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 951 pont

GTS INVESTMENT Kft.
Szöveges értékelés:

1000

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.950.000 Ft
(3.950.000 Ft / 4.388.070 Ft) x (10-0) + 0 = 9,00 Súlyozott pontszám: 9,00 x 100 = 900 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1000 pont

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

923

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.950.000 Ft
(3.950.000 Ft / 4.800.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,23 Súlyozott pontszám: 8,23 x 100 = 823 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 923 pont

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:

1100

856
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.950.000 Ft
(3.950.000 Ft / 5.225.000 Ft) x (10-0) + 0 = 7,56 Súlyozott pontszám: 7,56 x 100 = 756 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 856 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján az ajánlatok értékelése - a közbeszerzési eljárás mind az öt részében
egységesen - a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt.
Az ajánlati ár részszempont esetében:
Súlyszám: 100
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A számítás módja: fordított arányosítás
P = A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
A legjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
Súlyszám: 10
A számítás módja: egyenes arányosítás
P = A vizsgált / A legjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
A legjobb: legkedvezőbb szint (25)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a ponskála alsó határa (0 pont)
Ajánlatkérő a fentiek alapján kiszámított pontszámokat a részszempontok vonatkozásában megadott súlyszámmal szorozta, majd
összeadta, az eljárás nyertese részenként a legmagasabb összpontszámot kapott ajánlat.
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:
Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

23401471204

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 3.950.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.
A pontozás alapján első helyen álló két ajánlattevő között holtverseny alakult ki. Ajánlatkérő nem határozott meg a
közbeszerzési dokumentumokban egyéb kiegészítő szempontot vagy objektív módszert, amely alapján a legkedvezőbb ajánlatot
kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma. A két ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei teljes
egészében megegyeznek, így a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján csak közjegyző jelenlétében megtartott
sorsolás keretében volt kiválasztható. A sorsolás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő a Dendro-Logik Kft.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc Utca
18-20

10511082206

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 3.950.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.
A pontozás alapján első helyen álló két ajánlattevő között holtverseny alakult ki. Ajánlatkérő nem határozott meg a
közbeszerzési dokumentumokban egyéb kiegészítő szempontot vagy objektív módszert, amely alapján a legkedvezőbb ajánlatot
kiválasztja, ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma. A két ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemei teljes
egészében megegyeznek, így a legkedvezőbb ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján csak közjegyző jelenlétében megtartott
sorsolás keretében volt kiválasztható. A sorsolás eredményeképpen a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a
Szoliter Építőipari Kft.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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Nem

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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 1

14292990208

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az Ajánlatkérő 2021. május 6-án 2021. május 12. 12:00 órai teljesítési határidővel EKR-ben eszközölt hiánypótlási felhívását a
Nemes Bau Plusz Kft. nem teljesítette.
A Nemes Bau Plusz Kft. ajánlatában feltárt és a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosság az alábbi volt: a Benyújtandó
iratok jegyzékében 13. sorszámmal jelölt, „Átláthatósági nyilatkozat” 3. pontjában nem nyilatkozott az ellenőrzött külföldi
társaságra vonatkozó minősítéséről (tartalmi hiányosság).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

5 - HRK Biharugra

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

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

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc 10511082206
Utca 18-20
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.600.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7 23401471204
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával. Ajánlattevő az alkalmasságára vonatkozó igazolást ajánlatában benyújtotta, így Ajánlatkérő nem hívta fel a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint az alkalmasság igazolására, hanem úgy tekintette, mintha azt az Ajánlatkérő felhívására a bírálati
szakaszban nyújtotta volna be. A benyújtott igazolás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére.
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Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.350.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 3644 Tardona, Katus Domb 23480874205
1.
Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.968.380 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9900 Körmend, Rákóczi
Ferenc Utca 74.

25528187218

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 3.940.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

GTS INVESTMENT Kft., Magyarország 1174 Budapest, Orgoványi Utca 4

11709514242

Alkalmasság indokolása:
Az Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, azaz rendelkezik az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzési eljárás tárgyában legalább összesen 59.620 m2-en teljesített
referenciával.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár: 4.115.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határideje: 25 nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

1031

Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.350.000 Ft
(3.350.000 Ft / 3.600.000 Ft) x (10-0) + 0 = 9,31 Súlyozott pontszám: 9,31 x 100 = 931 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1031 pont

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.350.000 Ft
(3.350.000 Ft / 3.350.000 Ft) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 100 = 1000 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 1100 pont

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Szöveges értékelés:

EKR000338422021

1100

944

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.

Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.350.000 Ft
(3.350.000 Ft / 3.968.380 Ft) x (10-0) + 0 = 8,44 Súlyozott pontszám: 8,44 x 100 = 844 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 944 pont

Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

GTS INVESTMENT Kft.
Szöveges értékelés:

950

Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.350.000 Ft
(3.350.000 Ft / 3.940.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,50 Súlyozott pontszám: 8,50 x 100 = 850 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 950 pont

914
Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Az ajánlat értékelése:
1. Ajánlati ár részszempont esetében:
A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme - legalacsonyabb ajánlati ár: 3.350.000 Ft
(3.350.000 Ft / 4.115.000 Ft) x (10-0) + 0 = 8,14 Súlyozott pontszám: 8,14 x 100 = 814 pont
2. A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
(25 nap / 25 nap) x (10-0) + 0 = 10 Súlyozott pontszám: 10 x 10 = 100 pont
Összes pontszám: 914 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak alapján az ajánlatok értékelése - a közbeszerzési eljárás mind az öt részében
egységesen - a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt.
Az ajánlati ár részszempont esetében:
Súlyszám: 100
A számítás módja: fordított arányosítás
P = A legjobb / A vizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
A legjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
A határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő részszempont esetén:
Súlyszám: 10
A számítás módja: egyenes arányosítás
P = A vizsgált / A legjobb x (Pmax - Pmin) + Pmin
A legjobb: legkedvezőbb szint (25)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a ponskála alsó határa (0 pont)
Ajánlatkérő a fentiek alapján kiszámított pontszámokat a részszempontok vonatkozásában megadott súlyszámmal szorozta, majd
összeadta, az eljárás nyertese részenként a legmagasabb összpontszámot kapott ajánlat.
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:

EKR000338422021

Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

23401471204

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 3.350.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a legmagasabb pontszámot kapta.
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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Szoliter Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc Utca
18-20

10511082206

Ajánlata minden szempontból megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek, Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, átlátható szervezet és alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes. Az ajánlati ár
nem haladja meg a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét.
Ajánlati ár: 3.600.000 Ft
Határnyiladék tisztítás vállalt előteljesítési határidő: 25 nap
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti pontozás alapján a második legmagasabb pontszámot kapta.
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:
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásához nem támaszkodik kapacitást nyújtó szervezetre.
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 9400 Sopron, Somfalvi Út 1

14292990208

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az Ajánlatkérő 2021. május 6-án 2021. május 12. 12:00 órai teljesítési határidővel EKR-ben eszközölt hiánypótlási felhívását a
Nemes Bau Plusz Kft. nem teljesítette.
A Nemes Bau Plusz Kft. ajánlatában feltárt és a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosság az alábbi volt: a Benyújtandó
iratok jegyzékében 13. sorszámmal jelölt, „Átláthatósági nyilatkozat” 3. pontjában nem nyilatkozott az ellenőrzött külföldi
társaságra vonatkozó minősítéséről (tartalmi hiányosság).

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000338422021

VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.05.22

Kezdete:

2021.05.31

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2021.05.21
2021.05.21

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

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
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