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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, Cseri park futókör megvalósításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000371902020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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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

Feladat: A projekt megvalósítására Kaposvár, Cseri Park elnevezésű ingatlanán kerül sor, hrsz.: 9746/36. A területen jelenleg részben 
aszfalt burkolattal kiépített járdák, valamint fás, ligetes területek találhatóak. Az útvonal kialakítása építési beavatkozást igényel. A 
futópálya vízszintes vonalvezetésének kialakításánál meghatározó cél volt a tengelyben mérve 1.000 m hosszú, 1,50 m széles futókör 
kialakítása. A generál kivitelezési tevékenységgel érintett építési munka megnevezése: Kaposvár, Cseri Park futókör megvalósítása 
tervdokumentáció szerint. A műszaki tervek szakági tervrészei elkészültek. A futókör megvalósítása nem engedélyköteles tevékenység 
ezért az építési munkák megkezdését a beruházó és a közterület fenntartójának képviseletével megtartásra kerülő munkaterület 
átadás-átvételi eljárást követően lehet megkezdeni, mely során a fenntartó a munkák megkezdéséhez hozzájárulását adja. Az építési 
munka helye: Kaposvár, Cseri Park. Az építési munka meghatározó paraméterei: Meghatározó paraméterek, illetve a tervezett 
beruházás keretein belül történő feladatok, beavatkozási helyek és főbb jellemzők a következők: Vízszintes vonalvezetés: A tervezett 
futópálya vízszintes vonalvezetése tengelyben mérve 1.000 m hosszú. Az ingatlanon belül a futókör pontos kijelölése olyan formában 
került megahatározásra, hogy a park érintett részén található fák közül fakivágás ne történjen, ennek megfelelően a tervezett tengely 
vízszintes vetületi hossza pontosan 1.000,00 m, valamint fakivágásra nem kerülhet sor. A tervezett egyenesek és ívek adatai az 
útépítési helyszínrajzról leolvashatóak. Magassági vonalvezetés: A tervezett magassági vonalvezetés a domborzati viszonyokra, illetve 
a meglévő járdákra, épületekre és az épített környezetre tekintettel került meghatározásra. A pontos magassági adatok a tervezett 
hossz-szelvényről olvashatóak le. A legnagyobb hossz-esés 8,39 %. A futókör legmagasabb pontja 144,84 mBf, legalacsonyabb pedig 
137,55 mBf, szintkülönbség: 7,29 m. Az építendő futókör keresztdőlése 2,5 %-os, jobb oldali.   Keresztmetszeti kialakítás: A tervezett 
futópálya burkolata teljes hosszon 1,50 m szélességű, keresztdőlését tekintve jobb oldali, mértéke 2,50 %-os. A pályát mindkét oldalon 
kerti szegély támasztja meg. A kerti szegélyt követően 0,50 m széles, 5 %-os kifelé mutató lejtésű tömörített földpadkát kell építeni. A 
földmű rézsűje 2/1-es hajlású. A tervezett futópálya által keresztezett beton, illetve aszfalt járdákat a keresztezésben és környezetében
vissza kell bontani olyan mértékben, hogy a meglévő járda magassági csatlakozását ki lehessen építeni. A magassági csatlakozás 
kiépítését az eredetivel azonos burkolattal kell végezni. A tervezési szakaszon a kiépített pálya környezetében a szükséges mértékű 
tereprendezést, humuszolást, valamint füvesítést végre kell hajtani Tervezett futópálya pályaszerkezete a következő:  CONICA 
CONIPUR SW (szendvics rendszer, az alapréteg újrahasznosított SBR gumigranulátum és kiváló minőségű CONICA PUR kötőanyag 
keveréke. A felső réteg poliuretán bevonattal és prémium CONIPUR EPDM granulátummal készül)  4 cm AC8 kopó aszfaltréteg  4 cm
AC11 kötő aszfaltréteg  20 cm FZKA 0/56 zúzottkő alapréteg A szegélyek mindenhol betonelemekből készülnek, megtámasztó 
betongerendával, cementhabarcs hézagolással A futópálya vízelvezetése a keresztdőlésnek köszönhetően a kialakításra kerülő padkán 
illetve a környező zöldfelületen biztosított. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
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

Kaposvár, Cseri park futókör megvalósítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft): 59 497 500; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1
. kötet 13.2. pontjában meghatározott P.1. pontban meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeinek, az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pontjában 
meghatározott M.1. és M.2. pontban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a 
Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 
Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

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

Ajánlati ár (nettó Ft): 60 361 830; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 
1. kötet 13.2. pontjában meghatározott P.1. pontban meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeinek, az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pontjában 
meghatározott M.1. és M.2. pontban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a 
Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 
Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

10088795214Kaposvölgyi Vizitársulat, Magyarország 7400 Kaposvár, Kanizsai U. 031/4 hrsz.

Ajánlati ár (nettó Ft): 68 296 400,- Ft, A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap):108; Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 6. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1.
kötet 13.2. pontjában meghatározott P.1. pontban meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
minimumkövetelményeinek, az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pontjában 
meghatározott M.1. és M.2. pontban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a 
Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. 
Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

11224158214Indukció Építőipari és Vállalkozó Kft., Magyarország 7461 Orci, József A. Utca 29

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

4A 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

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:

2020.04.15

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:

Igen
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10088795214Kaposvölgyi Vizitársulat, Magyarország 7400 Kaposvár, Kanizsai U. 031/4 hrsz.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Színrelép Kft. (adószám: 23188565-2-41) Ajánlattételi felhívás III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. pontja

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft): 59 497 500; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT. (székhely: 7400 Kaposvár Munkácy Mihály Utca 78) ajánlattevő nyújtotta be (
összpontszám: 1000,00)

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

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)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza. Alkalmazott 
képlet: P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála 
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a 
Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) a 2 - 3. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P ahol P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb 
pontot elérő ajánlat minő-sül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

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:

1000.00MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.

Szöveges értékelés:

990.20Kaposvölgyi Vizitársulat

Szöveges értékelés:

834.70Indukció Építőipari és Vállalkozó Kft.

gumiburkolat építés

Színrelép Kft. (adószáma: 23188565-2-41)
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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:

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:

2020.07.06Lejárata:2020.07.02Kezdete:

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:

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig, azaz 2020. június 15. napján 14:00 óráig, a hiányokat nem pótolta, az 
ellentmondásokat nem oldotta fel, így a 71. § (10) bekezdésében foglaltak alapján az eredeti ajánlatot figyelembe véve, az 
ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége állapítható meg a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján.

14311190214Házmester-Bau Kft., Magyarország 7570 Barcs, Sétatér Tér 4/24

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft): 60 361 830; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. A második legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kaposvölgyi Vizitársulat (székhely: 7400 Kaposvár Kanizsai Út 031/4. hrsz) ajánlattevő 
nyújtotta be (összpontszám: 990,20)

2020.07.01

2020.07.01
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




