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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:

2018.09.07

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

A jelenleg tervezett 2xDN150/250 mm-es szekunder távhő vezetékpár az új Aréna hőközpontját köti össze a meglévő Sportcsarnok 
hőfogadójával. A vezetékről 2xDN80/160 mm-es elágazó bekötővezeték épül az RG csarnok hőfogadójáig. A fűtési távhővezetékek 
közvetlenül földbe fektetett, műanyag köpenycsöves acélcsőből készülnek. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum
bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást 
határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Körcsarnok szekunder távhő

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kaposvar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a TERRA-21. Közmű és 
Mélyépítő Kft. ajánlattevő (székhely: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond Út 34.) ajánlattevő nyújtotta be

12067541213TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft., 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21.
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) a 2-3. részszempont esetében az egyenes
arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal 
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon 
értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a 
legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a 
számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 
szerint.

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:

39493

Szöveges értékelés:

1000TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft): 39 971 937 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 24 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 24 Alkalmasság indokolása Ajánlattevő az 
Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont meghatározott P.1. pontjaiban 
meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a 
Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és az Ajánlati Felhívás III.1.1 meghatározott K.1. alkalmasság 
minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonatuk alapján a tevékenység végzésére alkalmasak.

12067541213TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft., 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34.

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:

V.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

Az eljárás eredményes volt: Igen
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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:

-

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.19Lejárata:2018.10.10Kezdete:

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:

ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott
be, mivel Ajánlattevő nem csatolta: - A teljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. - 
A jóteljesítési biztosíték benyújtásáról szóló Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. - A felhívás III.1.3 M.2.1 pontjában 
meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) értékelési résszempont megállapításához szükséges nyilatkozatát. - A 
felhívás III.1.3 M.2.1 pontjában meghatározott szakember esetében megjelölt jogosultság igazolását. - A felhívás III.1.3 M.2.1 
pontjában meghatározott szakember önéletrajzát.

24283759243TRIÁSZ Fémmegmunkáló Kft., 1112 Budapest, Mikes Kelemen Utca 47.

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

igénybe venni:

csőszerelési munkák, minősítő vizsgálatok, aszfaltozási munkák

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlattétel időpontjában még nem ismert.

2018.10.09

2018.10.09
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.09 17:49:29 tarman.renata

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja 
a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




