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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 76441078Fax:Telefon:E-mail:

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

Tiszakécske Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Vasúti pálya és kocsiszín kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000662992020
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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

„Vállalkozási szerződés vasúti pálya felújítására és építésére, valamint kocsiszín kivitelezésére” I. rész: Vasúti pályafelújítása és 
építése CPV: 45234100-8 - Vasútépítés 45453100-8 - Felújítás Nyertes ajánlettevő feladata új vágányszakasz építése 1025 méter és 
vágyány felújítás 607,29 méter hosszban. A Gyermekvasút 1971. évben 52947-6/1971. sz. alatt kapott építési engedélyt, majd, még 
ebben az évben a létesítés után 52.947-11/1971. sz. alatt használatba vételi engedélyt is kapott. A vasút tulajdonosa, üzemeltetője, 
fenntartója a Tiszakécskei Város Polgármesteri Hivatala (6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 2.). A vasút az építést követően 2009. évig, 
nyári időszakban, strandidényben üzemelt, a Szabolcska utcai Sportliget és Tiszapart megállóhelyek között. 2009-től a vasútüzem 
szünetel. Ajánlatkérő döntött a kisvasút részleges felújításáról és új pályaszakasz építéséről. A szelvényezés egyértelműsítése miatt a 
Találkozások házai kezdőpont kapja az új 0+000 szelvény számot, így a megmaradó vágányszakaszban a hossznövekedés 392,59 m-es 
hibaszelvénye átszelvényezés útján megszűnik. A vágány tervezési sebessége az eredeti állapot szerinti 10 km/óra. Ennek a 
sebességnek a megkötésére a vágány hossz miatti utazási idő meghosszabbítása volt és jelenleg is ez a célja. A vágány paraméterei 
erre a sebességre kerültek megállapításra. Az új vágányrész átmenő fővágánya és nyíltvonali szakasza 300 m sugarú ívek-kel tervezett 
a megmaradó vágánycsatlakozás ívének kivételével. Ez részben a terepadottságok miatt került így kialakításra, részben így nem kell a 
300 m sugarú ívekben nyombővítés. Az aljtávolságot 77 cm-ben határoztuk meg. Ennek alátámasztását műanyag betétes „c” 
sínrendszere gyártott vasbetonalj alkalmazható, melynek a cseréjére hosszú ideig nem kell számolni, ellentétben a jelenlegi használt 
talpfából vágott aljakkal szemben. A „c” sínek hossza 12,00 m, hevederes illesztésű vágány. Az alépítmény alatti termett talaj, homok 
altalaj. Az alépítmény korona oldalesése 3%-os kétoldali esésű, kivéve az állomási vágányokat ahol ez egyoldali esésű. Az ágyazat 
vastagsága 30 cm bányakavics ágyazattal tervezett. A kitérők alatt az ágyazat 40 cm zúzottkő. Az állomások 30m hosszú peronokkal 
kerületek megtervezésre. Átépítendő vágányszakasz: Paramétereiben és tervezési előírásokban az előző fejezettel azonos. A meglévő 
pályaszerkezet az alépítmény koronáig visszabontásra kerül, majd az új pályarész kialakításával azonos előírások szerint került 
megtervezésre. Az állomás épület külön terv alapján, külön eljárás szerint kerül engedélyezésre. Az épület szolgál a szerelvények 
tárolására is, így annak kialakításánál a régi állomási vágányokat és kitérőket az eredeti méretekkel a kezdőpont felé el kellett tolni. A 
terven az új adatokkal került feltüntetésre a nyomvonal. A Fürdő utcáról nyíló szeméttároló és annak útja a tervezett helyre átépítendő
. A pályaszerkezete a vasúti átjáró burkolt részének pályaszerkezetével egyező. Az állomás geometriájának kezdőpont felé elmozgatása
a kezdőpont felőli földmű szélesítését kívánja meg. A jelen terület csak 1,8 m magas 0,9 m talpszélességű szögtámfal beépítésével 
biztosítható a peron külső szélének megtámasztása, mint egy 18 m hosszban. Az épület melletti járdák a mozgáskorlátozottak 
közlekedését biztosítják. II. rész: Kocsiszín építése CPV: 45234112-4 Vasúti kocsiszín építése Nyertes ajánlattevő feladata egy 241,11 
m2 hasznos alapterületű kocsiszín építése. A vasútállomás befoglaló méretei a kisvasutakra vonatkozó vasúti űrszelvény 
figyelembevételével kerültek kialakításra. A töltésre tereplépcsőn és új, tervezett akadálymentes rámpán lehet feljutni. A kisvonat 
szerelvénye 25 fő befogadó képességű, ezért az állomáson egyidejűleg le- és felszálláskor legfeljebb 50 fő tartózkodhat, a leszállók is 
25-en, a várakozó felszállók is 25-en. Erre a célra 49,45 m2-es váró kerül kialakításra, mely 86 m2-es járműkiállítással bővül, 
lényegében itt is lehet várakozni. Egyébként a vonatokra fel és leszállásra a külső utas- peronnál van lehetőség. A jegypénztárban egy 
fő tartózkodik, számára 1 önálló előtérből nyíló személyzeti WC épül. Az utasok részére 1-1 női és férfi WC, valamint 1 akadálymentes 
WC kerül kialakításra. A kisvonat éjszakára beáll az állomás épületbe, melynek oldala fix falamellás illetve plexi lamellás táblákkal, 
vasút felőli vége apácarácsos harmonika kapuval zárható be. A járműkiállítás, végállomás és váró lényegében külső légállapotú, csak 
fedett és optikailag lezárt tér. A fejépület része külső téglafallal határolt, a váró felé szerelt jellegű. A hőtechnikai követelményeknek – 
mivel nem fűtött épület- nem kell megfelelnie, de a jegypénztárt és a WC-csoportot hőszigetelt szerkezettel kell határolni (falak és 
álmennyezet) a nyári túlzott felmelegedés elkerülése végett és azért, hogy a klimatizálási költségek a legalacsonyabbra szoríthatók 
legyenek. Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, 
figyelemmel arra, hogy egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium még nem írta alá a támogatói okiratot, másrészt a TOP-
1.2.1-16-BK1-2017-00003 azonosító számú támogatási szerződésben a projekt fizikai befejezését meghaladja a jelen közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának várható ideje és a szerződéstervezetben meghatározott teljesítési határidő, így Ajánlatkérő a változásbejelentési
eljárását kezdeményez.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vasúti pálya és kocsiszín kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Résszempont: súlyszám, ajánlat,pontszám/súlyozott pontszám 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 231
992 204,- Ft, 10/700. 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal 
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – 

Szöveges értékelés:

1000Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a Közgép Építő- és 
Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti Út 44.) ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumok és a jogszabályban foglalt feltételeknek. 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 231 992 204,- Ft 2. 
részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti - „MV-KÉ”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati 
idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 30 3. részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 
– max. 5 fő): 5 4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 12

10950676444Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Magyarország 1239 Budapest, Haraszti Út 44

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Vasúti pálya felújításaRész száma, elnevezése:

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:

2020.07.07

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:

Igen
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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:

Duna Aszfalt Kft. adószám: 11426628-4-03 - M/1. a) alkalmassági követelmény - MV-É szakember

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:

Ellenszolgáltatás összege: 231 992 204,- Ft. Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
érvényes ajánlatot a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti Út 44.) ajánlattevő nyújtotta be. 
Bírálóbizottság javasolja a jelen jegyzőkönyvben foglaltak alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás nyerteseként a Közgép Építő- és 
Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti Út 44.) ajánlattevőt kihirdetni és az eljárást eredményessé nyilvánítani.

10950676444Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Magyarország 1239 Budapest, Haraszti Út 44

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 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (
legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2-4. 
értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem 
kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

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:

max. 24 hónap): 10, 30, 10/100. 3. részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 – max
. 5 fő): 10, 5, 10/100. 4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 
hónap): 10, 12, 10/100. Összesített pont: 1000.

MV-KÉ szakember

Duna Aszfalt Kft. adószám: 11426628-4-03
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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 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (
legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2-4. 
értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem 
kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.

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:

Résszempont: ajánlat, pontszám/súlyozott pontszám 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 55 000 000,- 
Ft, 10/700. 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013
. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-É”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 
10, 24, 10/100. 3. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt szakterületen - a 266/
2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-ÉV”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 
10, 24, 10/100. 4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 10
, 12, 10/100. Összesített pont: 1000.

Szöveges értékelés:

1000Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a Horváth Építőmester Építőipari 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (6000 Kecskemét, Csongrádi Utca 6.) ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályban foglalt feltételeknek. 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 55 000 000,- Ft 
2. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti - „MV-É”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati 
idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 24 3. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt 
szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-ÉV”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal 
vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 24 4. résszempont: 24 
hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 12

23037108203Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6000 
Kecskemét, Csongrádi Utca 6.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Kocsiszín építéseRész száma, elnevezése:

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

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.08.11Lejárata:2020.08.07Kezdete:

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:

Kovács Tamás ev. adószáma: 74694642-1-23 - M/1. b) alkalmassági követelmény - MV-Év szakember

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:

Ellenszolgáltatás összege:55 000 000,- Ft. Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
érvényes ajánlatot a Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (6000 Kecskemét, Csongrádi Utca 6.
) ajánlattevő nyújtotta be. Bírálóbizottság javasolja a jelen jegyzőkönyvben foglaltak alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás 
nyerteseként a Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (6000 Kecskemét, Csongrádi Utca 6.) 
ajánlattevőt kihirdetni és az eljárást eredményessé nyilvánítani.

23037108203Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6000 Kecskemét, 
Csongrádi Utca 6.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

MV-Év szakember

Kovács Tamás ev. adószáma: 74694642-1-23

2020.08.07

2020.08.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Erre tekintettel az el nem bírált ajánlatok az alábbiak: 1. rész vonatkozásában: 
Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.) Értékelési szempont/
súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 239 983 815,- Ft, 9,67/676,9. 2. részszempont: az 
ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ”, illetve 
azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 
hónap): 10, 25, 10/100. 3. részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 – max. 5 fő): 10, 1, 2/20. 4. 
résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 10, 0, 0/0. Összesített pont: 796,9. 
Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Csaba Utca 9.) Értékelési 
szempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 235 455 190,- Ft, 9,85/689,5. 2. 
részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „
MV-KÉ”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0
– max. 24 hónap): 10, 24, 10/100. 3. részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 – max. 5 fő): 10, 0, 0/0. 4. 
résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 10, 12, 10/100. Összesített pont: 889,5. 2. 
rész vonatkozásában: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György Út 219.) Értékelési szempont/súlyszám/
ajánlat/pont/súlyozott pont 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 57 521 058,- Ft, 9,56/669,2. 2. részszempont: az ajánlattételi 
felhívás III.1.3. M/1. a) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-É”, illetve azzal 
egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 
hónap): 10, 19, 7,92/79,2. 3. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11
.) Korm. rendelet szerinti - „MV-ÉV”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező 
gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 10, 16, 6,67/66,7. 4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás 
időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 10, 6, 5/50. Összesített pont: 865,1. Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39.) Értékelési szempont/súlyszám/ajánlat/pont/súlyozott pont 1. 
részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 70, 59 357 845,- Ft, 9,27/648,9. 2. részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. a) 
pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-É”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 10, 24, 10/100. 3. 
részszempont: az ajánlattételi felhívás III.1.3. M/1. b) pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „
MV-ÉV”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0
– max. 24 hónap): 10, 24, 10/100. 4. résszempont: 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap): 10, 12, 
10/100. Összesített pont: 948,9.

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:




