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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:

NOSTRA kivitelezés 2020.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000127262020
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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:

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

42A 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

NOSTRA kivitelezés 2020

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

NOSTRA kivitelezés 2020.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

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

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft) 427 219 797,- Ft A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 45 hónap A III.1.3-M.2.3
pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (
hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 38 hónap Többletjótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 24 
hónap 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.1.1., M.1.2., M.1.3.), M.2. (M.2.1., M.2.2., 
M.2.3.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és az Ajánlati Felhívás III.1.1
.) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában meghatározott K.1. alkalmasság 
minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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 2019. évi 227. számában; 2019. november 26
. 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 2019. évi227. számában; 2019. november 26. napján jelent meg) a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes 
arányosí-tás (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 kerül-nek. Az így legtöbb 
pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben 
meghatározta a megajánlás legkedve-zőbb 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:

1000.00INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft) 427 219 797,- Ft A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott MV-É szakember alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 45 hónap A III.1.3-M.2.3
pontban meghatározott MV-ÉV szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (
hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 38 hónap Többletjótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 24 
hónap

11221375214INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.

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:
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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:

2020.07.03Lejárata:2020.06.24Kezdete:

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:

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be, mivel nem csatolta: - nem rögzítette EKR felületen a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk között GL M. 
Kft-t, mint kapacitást nyújtó szervezetet - nem tüntette fel EKR felületen a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk között 
J.Z.J. ügyvezető születési helyét és idejét; - nem igazolta az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlati felhívás VI
.3.2) pontja és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetének 16. pontja alapján; - nem csatolta S.N. szakember jogosultságának 
igazolását; - nem megfelelően csatolta az M.2.1 alkalmassági minimumkövetelmény és ezzel összefüggésben a 1. értékelési 
alszempont kapcsán bemutatni kívánt M.Á. szakember szakmai önéletrajzát tekintettel arra, hogy abból átfedés nélkül továbbra 
sem állapítható meg a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon 
feltüntetett adat (ugyanis hiánypótlás keretében változatlan tartalommal ugyanazt az önéletrajzot nyújtotta be, mint ajánlata 
részeként); - nem csatolta GL M Kft. alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k) aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetének 
19.7.2. pontja alapján - nem nyújtotta be a GL M. Kft. vonatkozásában az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti együttes adóigazolását, így nem állapítható meg, hogy nem állnak fenn vele 
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró okok.

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

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:

nem releváns

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:

Építőmesteri munkák Szakipari munkák Alépítményi munkák Gépészeti szerelések Erősáramú és gyengeáramú villanyszerelés, 
köz- és térvilágítás, napelemes rendszer szerelés Öntött gumiburkolat készítés Közlekedésépítési munkák

Víz és Környezetgazdálkodási Mérnöki Kft. (adószáma: 10628597-2-14, székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1.)

2020.06.23

2020.06.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.06.02 13:37:38 tarman.renata

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:




