Összegezés az egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata 8630
Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Balatonboglár, Bercsényi utca út, parkoló,
térburkolat és járda építése,
2.1 burkolat szélesítés:
hossza: 205 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)
szélessége: 0,50 m
pályaszerkezete: 5 cm vtg. AB-12 jelő hengerelt aszfalt
5 cm vtg. K-20 jelő hengerelt aszfalt
20 cm vtg. C6-32 FN betonalap
15 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint
2.2 útfelújítás (a szélesítés zárórétegével együtt készül)
hossza: 205 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)
szélessége: 5,00 m
pályaszerkezete: átlag 5 cm vtg. AB-12 jelő hengerelt aszfalt
2.3 járda építés:
hossza: 170 m (Gaál Gaszton utcától a Bercsényi utca K-i telekhatárának vonaláig)
szélessége: 3,00 m
pályaszerkezete: 6 cm vtg. Borostyán térkı bordó színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
10 cm vtg. C8-16 FN betonalap
10 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint
2.4 kerékpártároló építés:
hossza: 32 m (a parkolók és I. sz. út között)
szélessége: 2,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
20 cm vtg. C8-16 FN betonalap
15 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint
2.5 parkolók építése (17 db + 2 db mozgáskorlátozott):
hossza: 4,50 m
szélessége: 2,50 m (mozgáskorlátozott 3,50 m)
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
20 cm vtg. C8-16 FN betonalap
15 cm vtg. homokos kavicságyazat
szegélyezés: terv szerint
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Telekhatáron belül
* I. sz. út
hossza: 45 m
szélessége: 4,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* II. sz. út
hossza: 43 m
szélessége: 6,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* 1. sz. út
hossza: 39,85 m
szélessége: 6,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* 2. sz. út
hossza: 39,85 m
szélessége: 6,00 m
pályaszerkezete: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* 1. sz. szervizút
hossza: 110 + 20 m
szélessége: 3,00 m
pályaszerkezete: 4 cm vtg. AB-12 hengerelt aszfalt kopóréteg
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* térburkolat (sportcsarnoktól délre a szervizútig, uszodától délre 5 m-es sávban)
területe: 170 m2
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pályaszerkezet: 8 cm vtg. Borostyán térkı sárga színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* parkolók: 65 db szgk. 5 x 2,45 m méretben, 2 db autóbusz 12,50 x 3,00 m méretben
pályaszerkezet: 8 cm vtg. Borostyán térkı szürke színő, homok hézagolással
3 cm vtg. Z 2/5 zúzalék
4 cm vtg. Z 0/20 zúzalék kiegyenlítés
25 cm vtg. VZ 40/120 zúzott kı alap
szegélyezés: terv szerint
* kerítés építés: 140 m
* kapu építés:

1 db

* támfal építés:
hossza: 30 m (25 m2)
* locsolóhálózat építés:
- 200 m φ 63 KPE, 7,5 bar
- 100 m φ 32 KPA, 7,5 bar
- 40 m elektromos földkábel
- 1 db komplett nyomásfokozó berendezés
- 5 db kerti locsolócsap szerelvényekkel
- 1 db 1,80 x 1,50 x 1,80 szivattyúakna
földmunka: 1400 m3
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:
c)* Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás:
d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): 39.697.416 HUF
5. A benyújtott ajánlatok száma: három
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei:
Vajda és Társai Építıipari Kft.
8630 Balatonboglár, Ipartelep 2660/16 hrsz.
Ajánlati ár: 39.714.192 HUF
Vállalt késedelmi kötbér mértéke: 100.000 HUF
Vállalt teljesítési határidı: 2007. 05. 15.
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Balaton-út Kft.
8630 Balatonboglár, Kórház u. 272/10 hrsz.
Ajánlati ár: 39.697.416 HUF
Vállalt késedelmi kötbér mértéke: 100.000 HUF
Vállalt teljesítési határidı: 2007. 05. 15.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva:
Az ajánlattevı neve:
Az elbírálás
részszempontjai

Ajánlati ár
Vállalt késedelmi kötbér
mértéke (min.100.000 Ft
/nap,
max.
300.000
Ft/nap)
Igényelt
befejezési
határidınél
kedvezıbb
teljesítési határidı
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevınként:

A
részszempontok
súlyszámai

Értékelési
pontszám

8
1

1
1

1

10

Az ajánlattevı neve:

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata
8
1

Értékelési
pontszám

10

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

10
1

80
1

10

10

19

91

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
- részszempontonként 1-10 pont adható
- legkedvezıtlenebb ajánlat 1 pont, legkedvezıbb ajánlat 10 pont, a legkedvezıbb és a
legkedvezıtlenebb ajánlatok közötti pontszám meghatározása arányosítással történik
(legkedvezıtlenebb/legkedvezıbb x közbensı ajánlattevı) kötbér részszempont esetén
100.000 Ft/nap a legkedvezıtlenebb, 300.000 Ft/nap a legkedvezıbb
részszempontok
- ajánlati ár
- vállalt késedelmi kötbér mértéke
(min. 100.000 Ft, max. 300.000 Ft/nap, kötbér
max. összege a beruházási költség 10 %-a)
- ajánlatkérı által igényelt befejezési határidınél
kedvezıbb teljesítési határidı vállalása

súlyszámok
8
1

1

7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka:
VG’ Komplex Kft. 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 25.
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A hiánypótlási felhívásra sem pótolta a számlavezetı pénzintézetének nyilatkozatát a 60
napon túli sorbanállásra vonatkozóan, így a Kbt. 88. § (1) bek. f. pontja alapján ajánlata
érvénytelen.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevı neve, címe: Balaton-út Kft. 8630 Balatonboglár, Kórház u. 272/10 hrsz.
Az ellenszolgáltatás összege: 39.697.416 HUF (ÁFÁ-val)
Kiválasztásának indoka: Az ajánlattételi felhívásban megadott bírálati szempontok
szerint az összességében legelınyösebb ajánlatot adta az ajánlatkérı számára.
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Az ellenszolgáltatás összege:
9.* Egyéb információk: 10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: 11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2007. január 29.
12. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2007. február 23.
13. A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2007. február 23.
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2007. február 23.

______________________________
Dr. Kovács Miklós
polgármester
ajánlatkérı
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