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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

Határozott idejű szerződés keretei között Cegléd közigazgatási területén a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése a települései vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" elnevezésű pályázat 
keretei között az Ajánlatkérő a „C-II jelű csatorna rekonstrukciója” munkáit és a „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása” 
munkáit kívánja elvégeztetni.A Cigányszéki csatornához kapcsolódó fejlesztések felsorolása: 1./ Cigányszéki csatorna 4+548 – 6+110 
közötti szelvényekben csatorna átereszekkel és meglévő burkolatokkal nem érintett szakaszainak fenékkotrása, vízelvezető 
képességének javítása ( Fenékkotrás 1078 fm hosszon, valamint 6+110 végszelvényben fenékküszöb rendezés ). 2./ Meglévő 
belvíztározó tó rekonstrukciója, felújítása. 3./ Belvíztározóhoz kapcsolódó árokrendszer és kapcsolódó műtárgy rekonstrukciója. 4./ 
Malomtó széli árokrendszer rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése. 5./ Mező utca csapadékvíz elvezetésének javítása (Cegléd 
belterület 1188 hrsz.). 6./ Szűcs telep „C2”-es főgyűjtő csatornájának rekonstrukciója, becsatlakozó utcák bekötése. Az 1. rész 
esetében részletesebben az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre: „C-II jelű csatorna rekonstrukciója” Támfal készítése betoncső 
lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztáshoz: 416 m2; Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 766 
fm; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel: 102 m; Munkaárok dúcolása és bontása: 204 m2; Víztelenítés: 
504 ó További részletezés a Közbeszerzési Dokumentációban található. A 2. rész esetében részletesebben az alábbi feladatok kerülnek 
elvégzésre: „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása” Cegléd belterület C-III. jelű Tesco burkolt és földmedrű csatorna: 
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig: 60 m2; Víztelenítés: 245 ó; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró 
megtámasztáshoz: 7 m2; 40x40x6 mederlapokból épített csatorna roncsolásmentes bontása: 146,6 m2; Rézsű- és mederburkolat; 
burkolat készítése előregyártott mederlapokból:183,25 m2 Cegléd belterület C-III. jelű csatornához csatlakozó tározó: 
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 672 ó; Nyíltvíztartásnál üzemelés, 0-500 liter/perc 
teljesítményű szivattyúval: 672 ó; Földkitermelés tó fenekén és rézsűben vagy depóniakészítés tömörítés nélkül: 407,212 m3; 
Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések bontása: 216 m3; Földmű vízszintes felületének 
rendezése a felesleges föld elterítésével: 475 m2 Cegléd belterület C-III-2-3. jelű csatorna: Védőkorlát készítése gyalogos forgalom 
részére az ároképítési munkák idejére: 85 m; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró megtámasztásához: 5 m2; 
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm árokfenék 
szélesség között CSOMIÉP TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem: 85 m; Cegléd belterület C-III-2-1. és C-III-2-2. jelű csatorna Mező
utca: Védőkorlát készítése gyalogosok részére: 1000 m; Fejtett föld elszállítása, 1 km-en belül, Önkormányzat által kijelölt ingatlanra: 
318,26 m3; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből: 202 m; 
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel: 54 m; Előregyártott kör alakú lombfogórács 
elhelyezése: 2 db; Monolit vasbeton támfal készítése, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsból: 90 db; Előregyártott vasbeton árok- és 
mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel: 717,6 m; Útátvágás, d315 KG-PVC csatornacső részére: 64 m; Cegléd 
belterület C-III. jelű Sportközpont csatorna: Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig: 681 m2; Víztelenítés 550 ó; 
Nyíltvíztartásnál helyszínentartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval: 476 ó; Földmű vízszintes felületének rendezése a 
felesleges föld elterítésével: 1120 m2; Nagyszelvényű árok kotrása: 2790 m2; Támfal készítése betoncső lezáráshoz bejáró/átjáró 
megtámasztáshoz: 285 m2; Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel: 131 m; Előregyártott vasbeton árok- és 
mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel: 486,28 m; Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem 
elhelyezése: 126,2 m; Útátvágás aszfaltozott kapubejáróknál: 107 m; Útátvágás, d315 KG-PVC csatornacső részére: 68 m; Belvíz 
szivattyú telepítése, 17000 l/perc, 22 m: 1 db; Szivattyú tartozékok elhelyezése és bekötése: 1 tétel; Aszfalt út helyreállítása: 108,8 m3;
Kerékpárútkorlát készítése, külön tételben kiírt betonalappal: 114 m; Cigányszéki belvízelvezető csatorna kotrása: Víztelenítés: 174 ó; 
Nagyszelvényű árok kotrása, gépi erővel: 441 m3; Meglévő átereszek tisztító mosatása: 35 m; Nádkaszálás földmedrű csatornában és 
rézsűn, kézi erővel, nagyszelvényű csatornában: 11200 m2; Fejtett föld tolása és elteregetése: 746,6 m3 További részletezés a 
Közbeszerzési Dokumentációban található.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Alkalmasság indoklása: Az Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, kizáró ok vele szemben az eljárás során sem merült fel.A 
Ajánlattevő irreális ajánlati elemet nem adott meg. Az ajánlattevő köztartozásmentes, kizáró ok hatálya alatt nem áll, az 
alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozott. Az ajánlattevő minden nyilatkozatot és dokumentumot csatolt amit az 
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban elvárt. Az Ajánlattevő szakmai ajánlatát csatolta, az teljeskörű. 
Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei az ajánlatnak: Értékelés: Kbt. 76.§ (1) bek. c) pont szerint a legjobb ár-érték arányú 
ajánlat kiválasztására irányult az eljárás. 1.Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):58 712 450,- Ft 2.Kivitelezési munkákra vállalt 
többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számított 36 
hónapot meghaladóan (max.24 hó):24 hó 3.Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %
-al kerül értékelésre): 5 % 4.Hány napon belül kezdi meg ajánlattevő a bejelentés időpontjától számítva az élet- vagy 
balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében a javítást a jótállási idő alatt? (egész napban megadva):1 nap

11024893203Ékisz Építőipari Kft, Magyarország 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 16

Alkalmasság indoklása: Az Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, kizáró ok vele szemben az eljárás során sem merült fel.Az 
ajánlattevő által kért ellenértékre a fedezet rendelkezésre áll. A Ajánlattevő irreális ajánlati elemet nem adott meg. Az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát megfelelően igazolta , a szerződés teljesítésére alkalmas, 
köztartozásmentes. Az ajánlattevő minden nyilatkozatot és dokumentumot csatolt amit az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a
dokumentációban elvárt. Az Ajánlattevő szakmai ajánlatát csatolta, az teljeskörű. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei az 
ajánlatnak: Értékelés: Kbt. 76.§ (1) bek. c) pont szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztására irányult az eljárás. 1.Fix, 
egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):55 076 857,- Ft 2.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, 
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számított 36 hónapot meghaladóan (max.24 hó):24 hó 3.
Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre): 5 % 4.Hány napon 
belül kezdi meg ajánlattevő a bejelentés időpontjától számítva az élet- vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében a javítást 
a jótállási idő alatt? (egész napban megadva):1 nap

10551150243ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1095 Budapest, Ipar utca 2/B

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 - „C-II jelű csatorna rekonstrukciója”Rész 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:

2020.05.18

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:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Kiválasztás indoka: Az ajánlattevő az értékelési szempontokra figyelemmel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok hatálya alatt nem áll, a kért ellenértékre az Ajánlatkérő fedezettel 
rendelkezik. Ellenszolgáltatás összege: nettó 55.076.857,-Ft.

10551150243ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 
Budapest, Ipar utca 2/B

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 1. értékelési szempont (előny a kevesebb) A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrend¬szer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.l.aa) pontjában 
foglaltak szerinti fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális 
pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A 2. értékelési szempont: (előny a több) A Közbeszerzési 
Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.l.ab) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, 
amennyiben az ajánlattevő nem vállal többlet jótállást – azaz az ajánlati elem 0 hónap, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. Ajánlattevő 0 
hónap többlet jótállási időt is megajánlhat. 0 hónapos többlet jótállási idő megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg többlet jótállási idő tartamát, úgy erre az értékelési részszem¬pontra a minimális pontszámot, 
azaz 0 pontot fog kapni. A 3. részszempont: (előny a több) A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.l.ab) 
pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a 
maximális pontot, azaz a tartalékkeret nélküli nettó összegre minimum 2 % jótállási biztosítékot kötelező vállalni. Az 5 % feletti 
vállalás 5 %-al kerül értékelésre, tehát az 5% és az afeletti vállalás egyaránt a maximum 10 pontot kapja. Az az ajánlattevő aki csak a 
kötelező, minimum 2 %-ot vállalja, az 0 pontot kap, a többi ajánlat matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, 
amennyiben az ajánlattevő 2%-ot vállal, az tehát 0 pont. Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat
azonosan a maximális pontot kapja. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A 4. értékelési szempont: (előny a kevesebb) A Közbeszerzési Hatóságnak 
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrend¬szer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 
2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a 4 nap vállalása 0 pontot, ha ajánlattevő nem adja meg a 
javítási munkálatok megkezdésének napjára vállalt időtarta¬mot, a fentiek értelmében 0 pontot kap, a többi ajánlat 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:

Az ajánlattevő az 1. értékelési szempont esetében a második legkedvezőbb ajánlatot tette, így arra a 9,38 
pontot kapta. A 2., 3., 4. értékelési szempontok esetén olyan ajánlatot tett, amire a maximum pontot kapta. 
Összességében a második legtöbb súlyozott pontszámot kapta az ajánlat.

Szöveges értékelés:

956.6Ékisz Építőipari Kft

Az ajánlattevő az 1. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlatot tette, azaz a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást kérte az érvényes ajánlattevők közül, így arra a maximum 10 pontot kapta. A 2., 3., 4. 
értékelési szempontok esetén olyan ajánlatot tett, amire a maximum pontot kapta. Összességében a legtöbb 
súlyozott pontszámot kapta az ajánlat.

Szöveges értékelés:

1000ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Alkalmasság indoklása: Az Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, kizáró ok vele szemben az eljárás során sem merült fel.Az 
ajánlattevő által kért ellenértékre a fedezet rendelkezésre áll. A Ajánlattevő irreális ajánlati elemet nem adott meg. Az 

10551150243ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1095 Budapest, Ipar utca 2/B

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:

2A szerződés száma:

2 - „C-III, Cigányszéki csatornarendszerek felújítása”Rész száma, elnevezése:

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

Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosításkérést küldött az ajánlattevőnek az alábbi tartalommal: 1. rész esetében: - 
tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvános adatbázisában, csatolja a 
köztartozásmentességét igazoló NAV igazolást. - Csatolja az 1. ajánlati rész esetében az ajánlati felhívás V.1. pontja értelmében 
az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Az ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási kötelezettségét, emiatt az ajánlata 
a Kbt. 73.§ (1) bek. e ) pontja és a Kbt. 73.§ (6) bek. b) pontja szerint érvénytelen.Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték 
rendelekezésre bocsátását nem igazolta, azt nem bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlattevő köztartozásmentessége nyilvános 
adatbázisból nem volt megállapítható, és a köztartozásmentességet az ajánlattevő a felhívásra sem igazolta. Ajánlattevő a 
köztartozásmentes adózók nyilvános adatbázisában nem szerepel. A Talpid Kft. mind az 1., mind a 2. részre tett ajánlatot. Az 
ajánlati felhívás értelmében mind a két rész esetében 200.000,-Ft összeget kellett volna átutalnia ajánlati biztosítékként. A 
Talpid Kft. 200.000,- Ft összeget utalt, amiből csak az derült ki, hogy a jelen pályázatra, de az nem, hogy melyik részre. Az 
ajánlathoz csatolnia kellett volna az átutalás igazolását, de egyik rész esetében sem tette meg. Hiánypótlási felhívásban az 
igazolás pótlására kérte az ajánlatkérő, de a hiánypótlást nem teljesítette. A fentiek miatt nem lehetett a részt beazonosítani, így 
figyelembe venni sem az utalását.

23055678213Talpid Mélyépítő Kft., Magyarország 2740 Abony, Vasút Út 55

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 volt

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:

igénybe venni:

földmunkák, talajvíz süllyesztés, csapadékvíz építési munkák, elektronos munkák, forgalomtechnika, aszfaltozási munkák

nem ismert az ajánlattételkor

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

Az 1. értékelési szempont (előny a kevesebb) A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrend¬szer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.l.aa) pontjában 
foglaltak szerinti fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális 
pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. A 2. értékelési szempont: (előny a több) A Közbeszerzési 
Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 
60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.l.ab) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, 
amennyiben az ajánlattevő nem vállal többlet jótállást – azaz az ajánlati elem 0 hónap, úgy az ajánlattevő 0 pontot kap. Ajánlattevő 0 
hónap többlet jótállási időt is megajánlhat. 0 hónapos többlet jótállási idő megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg többlet jótállási idő tartamát, úgy erre az értékelési részszem¬pontra a minimális pontszámot, 
azaz 0 pontot fog kapni. A 3. részszempont: (előny a több) A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A.l.ab) 
pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a 
maximális pontot, azaz a tartalékkeret nélküli nettó összegre minimum 2 % jótállási biztosítékot kötelező vállalni. Az 5 % feletti 
vállalás 5 %-al kerül értékelésre, tehát az 5% és az afeletti vállalás egyaránt a maximum 10 pontot kapja. Az az ajánlattevő aki csak a 
kötelező, minimum 2 %-ot vállalja, az 0 pontot kap, a többi ajánlat matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, 
amennyiben az ajánlattevő 2%-ot vállal, az tehát 0 pont. Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat
azonosan a maximális pontot kapja. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A 4. értékelési szempont: (előny a kevesebb) A Közbeszerzési Hatóságnak 
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrend¬szer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 
2020. március 25.) 1. számú melléklet A.1.aa) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a 4 nap vállalása 0 pontot, ha ajánlattevő nem adja meg a 
javítási munkálatok megkezdésének napjára vállalt időtarta¬mot, a fentiek értelmében 0 pontot kap, a többi ajánlat 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:

Az ajánlattevő az 1. értékelési szempont esetében a második legkedvezőbb ajánlatot tette, így arra a 9,37 
pontot kapta. A 2., 3., 4. értékelési szempontok esetén olyan ajánlatot tett, amire a maximum pontot kapta. 
Összességében a második legtöbb súlyozott pontszámot kapta az ajánlat.

Szöveges értékelés:

955.9Ékisz Építőipari Kft

Az ajánlattevő az 1. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb ajánlatot tette, azaz a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást kérte az érvényes ajánlattevők közül, így arra a maximum 10 pontot kapta. A 2., 3., 4. 
értékelési szempontok esetén olyan ajánlatot tett, amire a maximum pontot kapta. Összességében a legtöbb 
súlyozott pontszámot kapta az ajánlat.

Szöveges értékelés:

1000ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Az Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, kizáró ok vele szemben az eljárás során sem merült fel. A 
Ajánlattevő irreális ajánlati elemet nem adott meg. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról nyilatkozott, 
köztartozásmentes. Az ajánlattevő minden nyilatkozatot és dokumentumot csatolt amit az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a
dokumentációban elvárt. Az Ajánlattevő szakmai ajánlatát csatolta, az teljeskörű. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei az 
ajánlatnak: 1.Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):184 307 362,- Ft 2.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a 
kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számított 36 hónapot meghaladóan (max.24 
hó):24 hó 3.Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre): 5 % 4.
Hány napon belül kezdi meg ajánlattevő a bejelentés időpontjától számítva az élet- vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák 
esetében a javítást a jótállási idő alatt? (egész napban megadva):1 nap A fedezet az ellenértékre rendelkezésre áll.

11024893203Ékisz Építőipari Kft, Magyarország 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 16

ajánlattevő a szerződés teljesítésére való alkalmasságát megfelelően igazolta , a szerződés teljesítésére alkalmas, 
köztartozásmentes. Az ajánlattevő minden nyilatkozatot és dokumentumot csatolt amit az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban és a
dokumentációban elvárt. Az Ajánlattevő szakmai ajánlatát csatolta, az teljeskörű. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei az 
ajánlatnak: 1.Fix, egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):172 858 225,- Ft 2.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a 
kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számított 36 hónapot meghaladóan (max.24 
hó):24 hó 3.Jótállási biztosíték mértéke (a nettó összeg minimum 2 %-a, az 5 % feletti vállalás 5 %-al kerül értékelésre): 5 % 4.
Hány napon belül kezdi meg ajánlattevő a bejelentés időpontjától számítva az élet- vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák 
esetében a javítást a jótállási idő alatt? (egész napban megadva):1 nap
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosításkérést küldött az ajánlattevőnek az alábbi tartalommal: 2. rész esetében: - 
tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvános adatbázisában, csatolja a 
köztartozásmentességét igazoló NAV igazolást. - Csatolja a 2. ajánlati rész esetében az ajánlati felhívás V.1. pontja értelmében az
ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. Az ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási kötelezettségét, emiatt az ajánlata a 
Kbt. 73.§ (1) bek. e ) pontja és a Kbt. 73.§ (6) bek. b) pontja szerint érvénytelen.Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték 
rendlekezésre bocsátását nem igazolta, azt nem bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlattevő köztartozásmentessége nyilvános 
adatbázisból nem volt megállapítható, és a köztartozásmentességet az ajánlattevő a felhívásra sem igazolta. Ajánlattevő a 
köztartozásmentes adózók nyilvános adatbázisában nem szerepel. A Talpid Kft. mind az 1., mind a 2. részre tett ajánlatot. Az 
ajánlati felhívás értelmében mind a két rész esetében 200.000,-Ft összeget kellett volna átutalnia ajánlati biztosítékként. A 
Talpid Kft. 200.000,- Ft összeget utalt, amiből csak az derült ki, hogy a jelen pályázatra, de az nem, hogy melyik részre. Az 
ajánlathoz csatolnia kellett volna az átutalás igazolását, de egyik rész esetében sem tette meg. Hiánypótlási felhívásban az 
igazolás pótlására kérte az ajánlatkérő, de a hiánypótlást nem teljesítette. A fentiek miatt nem lehetett a részt beazonosítani, így 
figyelembe venni sem az utalását.

23055678213Talpid Mélyépítő Kft., Magyarország 2740 Abony, Vasút Út 55

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 volt

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:

Kiválasztás indoka: Az ajánlattevő az értékelési szempontokra figyelemmel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró ok hatálya alatt nem áll, a kért ellenértékre az Ajánlatkérő fedezettel 
rendelkezik. Ellenszolgáltatás összege: nettó 172.858.225,-Ft.

10551150243ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1095 
Budapest, Ipar utca 2/B

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:

földmunkák, talajvíz süllyesztés, csapadékvíz építési munkák, elektronos munkák, forgalomtechnika, aszfaltozási munkák

nem ismert az ajánlattételkor
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

- az ajánlattevők minden esetben kkv-k.

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:

2020.08.06Lejárata:2020.07.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.07.24

2020.07.27




