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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Rekreációs övezet fejlesztése Kaposváron

Ajánlatkérő
neve:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Tér 1

Város:

Kaposvár

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU232

Dr.

Mach

kozbref@kaposvar.hu

Telefon:

15731591214

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

7400

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 82501581

+36 82501520

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

InTender Consulting Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Perc Utca 8. I. emelet

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzes@intender.hu

HU110

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

Szopka
Telefon:

1036

Ország:

24136853241

Magyarország

Dániel
+36 208028778

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

https://www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000662372021

2021.11.04 14:40:04

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Rekreációs övezet fejlesztése Kaposváron

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Jelen közbeszerzési eljárás keretében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a strandhoz kapcsolódóan egy négycsillagos
szállodát kíván létesíteni, és vele párhuzamosan egy következő ütemben a szabadtéri strandot felújítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2021/S 133-352455

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

134

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000662372021

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
2

A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg,
Millennium Köz 1.

10738885220

Ajánlati ár (nettó Ft)
12 964 597 056
A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember 5000 m2 hasznos alapterületű épület építési beruházás során szerzett III.1.3M.2.1
pontban meghatározott jogosultsághoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min.
0 hónap, max. 20 hónap)
20
A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember 5000 m2 hasznos alapterületű épület építési beruházás során szerzett III.1.3M.2.2 pontban meghatározott jogosultsághoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész
hónapokban, min. 0 hónap, max. 20 hónap)
20
A III.1.3-M.2.3 pontban meghatározott szakember 5000 m2 hasznos alapterületű épület építési beruházás során szerzett III.1.3M.2.3
pontban meghatározott jogosultsághoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban, min.
0 hónap, max. 20 hónap)
20
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000.00

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
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.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25.
napján jelent meg) a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium
Köz 1.
Ajánlati ár (nettó Ft)

EKR000662372021

12 964 597 056

10738885220

Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt.
69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
VI.1.10) pontban rögzítve
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1095 Budapest, IX.,
Hídépítő Utca 1-12

25098367243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő nem nyújtotta be az általa igénybe vett kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. A fentebbi hiányosság miatt ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy
ajánlattevő ajánlatában csatolt nyilatkozatokat cégszerűen aláírva nyújtotta be.

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.11.05

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

EKR000662372021

Lejárata:

2021.11.15

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.11.04
2021.11.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Tervezési munkák részfeladatai; Bontási munkák részfeladatai; Felvonulás és organizációs munkák részfeladatai; Költségtérítés
munkák részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai;
Mélyalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munkák részfeladatai; Előregyártott szerkezetek beépítési munkáinak részfeladatai;
Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai; Ácsmunkák részfeladatai;
Vakolás és rabicolás részfeladatai; Szárazépítészeti munkák részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
részfeladatai; Bádogozás részfeladatai; Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai;
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Üvegezés részfeladatai; Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Rögzítések, tömítések részfeladatai; Beépített berendezési
tárgyak részfeladatai; Mobiliák elhelyezése részfeladatai; Belsőépítészeti munkák részfeladatai;
Információs rendszerek építési munkáinak részfeladatai; Közlekedés- és útépítési munkák részfeladatai; Felvonó építési munkák
részfeladatai; Takarítási munkák részfeladatai; Kert- és parképítési munkák részfeladatai; Szabadtéri, szabadidő- és
sportlétesítmények építési munkáinak részfeladatai; Konyhatechnológiai munkák részfeladatai; Közműcsatorna-építés részfeladatai;
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelési munkák részfeladatai; Tűzvédelem részfeladatai; Medence- és
uszodagépészeti munkák részfeladatai; Erősáramú munkák részfeladatai; Gyengeáramú munkák részfeladatai; Villámvédelem
részfeladatai; Épületautomatikai munkák részfeladatai; Tűzjelző kiépítési munkák részfeladatai; Sprinkler rendszer kiépítésének
részfeladatai

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

