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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Internetcím(ek)

+36 17974168Fax:+36 17829640Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.kaposvar.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82501586Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kaposvár – Malom és Kertalja utca fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001368972019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
58594573

Kossuth Tér 1

Kaposvár HU232 7400

Mach Tamás

kozbref@kaposvar.hu +36 82501501
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EKRSZ_
55445821

Számadó Utca 19. fszt. 3.

Budapest HU110 1118

Lojek Bernadett

info@ceutender.eu
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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:

2019.11.04

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

Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés • Térkőburkolat építése 8 cm (szürke, zöld): 355 m2 • útpálya felújítás: 255,32 m • 
útpályaszerkezet csere (C forgalmi terhelési osztály): 303,2 m • járdaépítés (teljes pályaszerkezet csere): 166,34 m • járda felújítás: 
108,76 m • útpálya szélesítés: 86,32 m • közlekedő út (A2 forgalmi terhelési osztály): 25m • szegély építés:1149,8 m Vízépítés, 
vízvezeték • új vízvezeték építése: 97m DN 300 KPE SDR17 • Csapadékcsatorna tisztítása:190 m • Árok, folyóka építése: 76 m • 
Rácsos folyóka építése: 36 m Növénytelepítés, környezetvédelem • Füvesítés sík felületen utógondozással: 95,4m2 Elektromos munkák
: • közvilágítás bővítése: Kábel NAYY-O 1 kV 4x25 mm2: 340 m Kábelvég kiképzés 240 mm-ig: 12 db Védőcső fektetés KPE63: 65 m 
Kábelárok 0,7x0,4 m kézi I-IV. o. és homokágy készítése: 300 m L9,8 vasbeton kandeláber készítése: 7db • Elektromos autótöltő 
állomás létesítése: 1db A feladat része közművek, szakhatóságok nyilatkozatainak, hozzájárulásainak szükség esetén –érvényességi idő
lejárta esetén-történő ismételt beszerzése is. A munkavégzési időszak korlátozása: November 15. és március 15. közötti időszakban a 
közterületet felbontani az azonnali hibaelhárítási munkák végzésén túl különösen indokolt esetben a Polgármester külön engedélye 
alapján lehetséges. A részletes mennyiségeket, műszaki/minőségi követelményeket és leírást a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kaposvár – Malom és Kertalja utca fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés módszere: az ár tekintetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetében az egyenes arányosítás.

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:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 548,80 pont 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott 
szakember alk.-i köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai 
tapasztalata hónapban megadva (min.0, max.24): 150,00 pont 3. . Többletjótállás időtartama (hónapban 
megadva; min.0, max.36 hó) : 100,05 pont Összesen: 798,85 pont

Szöveges értékelés:

798.85TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 700,00 pont 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott 
szakember alk.-i köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai 
tapasztalata hónapban megadva (min.0, max.24): 150,00 pont 3. Többletjótállás időtartama (hónapban 
megadva; min.0, max.36 hó) : 150,00 pont Összesen: 1000,00 pont

Szöveges értékelés:

1000.00MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 156 560 424; 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott szakember alk.-i 
köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai tapasztalata hónapban megadva (min.0, 
max.24): 24; 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min.0, max.36 hó): 24. Ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint igazolta alkalmasságát.

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

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 122 679 310; 2. Felhívás III.1.3. M/1. pontja tekintetében bemutatott szakember alk.-i 
köv. tekintetében meghatározott minimális szakmai tapasztalatánál nagyobb szakmai tapasztalata hónapban megadva (min.0, 
max.24): 24; 3. Többletjótállás időtartama (hónapban megadva; min.0, max.36 hó): 36. Ajánlattevő a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint igazolta alkalmasságát.

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., 7400 Kaposvár, Munkácy Mihály Utca 78

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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:

2020.01.22Lejárata:2020.01.18Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 122 679 310 Ezen ajánlattevő tette a legjobb ár-érték aránynak 
megfelelő érvényes ajánlatot.

14325557214MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT., 7400 Kaposvár, Munkácy Mihály Utca 78

2020.01.17

2020.01.17
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