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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 13968979Fax:+36 302019965Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HUNUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 82501586Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

NOSTRA bontásKözbeszerzés 
tárgya:

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:
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-

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

2018.06.15

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

Bontási munka Kaposvár, Vásártéri út 9059 hrsz alatti ingatlanon lévő épület burkolatok, korábban elbontott épületek maradványainak
(alapozás, aljzatbeton) bontása. A bontási tervdokumentációk tervezője: Bakondi János (Kaposvár, Deseda u. 3.). A bontási terv 
elkészítése óta telekalakítás történt a területen és a korábbi 9059, 9062/1-2 hrsz ingatlanok összevonásra kerültek 9059 hrsz alatt. A 
munkák során el kell bontani az épületeket, terepszint alatti épületrészekkel alaptestekkel együtt, valamennyi közművet, utakat, 
járdákat, egyéb burkolatokat és korábbi bontásból származó épüle3.tmaradványokat. A fejlesztéssel érintett ingatlan műemléki 
védelem alatt áll (telekalakítás előtt 9059; 9062/1 hrsz), műemléki környezet (telekalakítás előtt a 9062/2 hrsz ingatlan, Törzsszáma:
4351), valamint nyilvántartott régészeti lelőhelyek (nyilvántartási szám: 28538). A területen található az egykori kaposvári vár romjai. 
A bontás során a meglévő várfalak védelméről előzetesen gondoskodni kell. A bontás során figyelembe kell venni a várfalak 
állékonyságát és a Rippl-Rónai Múzeum régészeti osztály munkatársainak közreműködésével meg kell határozni azokat a pontokat, 
ahonnan a bontás végezhető, illetve ahová a bontott anyag helyezhető. A bontás – a régészeti lelőhellyel érintett területen - csak 
folyamatos régészeti megfigyelés mellett történhet, aminek biztosítása érdekében szerződést kell kötni a Múzeummal. A bontandó 
épület paraméterei: - A jelű épület: 8 szintes, összes szint hasznos alapterülete 2606 m2, befoglaló mérete 9580 lm3. Az épület 
szerkezete monolit vb. pillérvázas tartószerkezettel és tömörtégla kitöltő falazattal készült. - B jelű épület: 9 szintes, az épület által 
elfoglalt bruttó alapterület 314 m2, legnagyobb magassága 30,12 m. Az épület befoglaló mérete 8630 lm3. Tartószerkezete monolit vb.
pillérvázas, tömörtégla kitöltő falazattal készült, benne monolit vb. szerkezetű silókkal. Az „A” épület bontása során 2.865 m3, a „B” 
épület bontása során 2.786 m3, azaz összesen 5.651 m3 hulladék darálásáról és elszállításáról kell gondoskodni. Bontások során 
keletkezett beton és tégla törmeléket a helyszínen le kell darálni és későbbi hasznosítás érdekében megrendelő által meghatározott 15
km-en belüli telephelyre kell szállítani. A fennmaradó bontási törmeléket engedéllyel rendelkező építési törmelék lerakóba kell 
szállítani. A ledarált, újrahasznosítható anyagot minősíteni kell, hogy az építőanyagként hasznosítható legyen.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

NOSTRA bontás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Harmadik Rész, XVII. Fejezet
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-Szöveges értékelés:

975.65PSN Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft) 68 793 161,- Ft M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 46 M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 0 Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás 14.1) 
pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.1. pont meghatározott P.1., P.2., P.3. pontjaiban meghatározott gazdasági
és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás 14.3) pontjában és a Közbeszerzési 
Dokumentum 1. kötet 12.2. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeinek és Ajánlati Felhívás 14.5) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 12.3. 
pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonatuk alapján a 
tevékenység végzésére alkalmasak.

11227405214Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Baross Gábor 
Utca 18.

Ajánlati ár (nettó Ft) 69 139 300,- Ft M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 31 M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 36 Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás 14.1) 
pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 12.1. pont meghatározott P.1., P.2., P.3. pontjaiban meghatározott gazdasági
és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás 14.3) pontjában és a Közbeszerzési 
Dokumentum 1. kötet 12.2. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelményeinek és Ajánlati Felhívás 14.5) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 12.3. 
pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonatuk alapján a 
tevékenység végzésére alkalmasak.

12621754217PSN Építőipari Kft., 7100 Szekszárd, Flórián utca 3

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:

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:

Igen
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-

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:

Abriss Bau Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Borostyán u. 3., adószám: 25480502-2-17) - Felhívás III.1.3. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság, M.1. pontjában rögzített alkalmasság követelménye

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:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft) 69 139 300,- Ft M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 31 M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági 
követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 36 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a PSN Építőipari Kft. (székhely: 7100 Szekszárd Flórián utca 3.) 
ajánlattevő nyújtotta be

12621754217PSN Építőipari Kft., 7100 Szekszárd, Flórián utca 3

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. Ajánlatkérő a 2., 3. értékelési részszempont értékelése során a 
következő kisegítő szabályt alkalmazza: amennyiben bármely ajánlattevő a jelen értékelési szempont vonatkozásában 0 (azaz nulla) 
értékű megajánlást tesz (azaz a szakember többlettapasztalata tekintetében nem határoz meg legalább 1 hónap többlettapasztalatot), 
úgy az adott értékelési szempontra 0 pontot kap. A fenti módszer 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:

-Szöveges értékelés:

850.00Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Építőmesteri, szakipari, villamos munkák, bontási munkák

Ajánlattételkor még nem ismert
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-

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

-

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

-

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.28Lejárata:2018.09.19Kezdete:

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:

2018.09.18

2018.09.18




