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2010 / 112
Balatonboglár Város Önkormányzata
MECSEK-ÉPÍT Kft.
Balatonboglár, 346/1, 306, 272/62, 272/52, 272/40, 272/26, 272/39, 272/12, 272/70,
346/2 hrsz.
Építési beruházás
tájékoztató az eljárás eredményér l (1-es minta) KÉ
45233162-2
2010/09/22
24040/2010

Regionális/helyi szint
Általános közszolgáltatások
Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerz dés
keretében

Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményér l
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata
Postai cím: Erzsébet u.11.
Város/Község: Balatonboglár
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kovács Miklós polgármester
Telefon: 85/550-333
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E-mail: balatonboglar@somogy.hu
Fax: 85/350-469
Az ajánlatkér általános címe (URL): www.balatonboglar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): I.2.) Az ajánlatkér típusa
Központi szint
Közszolgáltató
Regionális/helyi szint x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkér tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadid , kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repül téri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kiköt i tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés
Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerz dés keretében.
II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerz dés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek megfelel en
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Balatonboglár, 346/1, 306, 272/62, 272/52, 272/40, 272/26, 272/39, 272/12, 272/70, 346/2 hrsz.
NUTS-kód HU232
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
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Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerz dések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgy: Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban vállalkozási szerz dés keretében.
Mennyiség:
Kerékpárút teljes hossza: 1121 fm. Ebb l
A 0+325 és az 1+127 km szelvények közti 802 m-es szakaszon elválasztás nélküli gyalog és kétirányú kerékpárút épül 2,75
m szélességben.
Az 1+137 és az 1+446 km szelvények közti 309 m-es szakaszon kétirányú kerékpárút épül 2×1 haladó sávval, 2m
szélességben.
Csapadékvíz elvezet ároklefedés: 376,5 m.
A dokumentációban részletezettek szerint.
A becsült érték: nettó 41,5 millió Ft.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
szójegyzék Kiegészít szójegyzék
tárgy:
45233162-2
További tárgyak:
II.2) A szerz dés(ek) értéke
II.2.1) A szerz dés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerz dést, részt és opciót beleértve; az
egyes szerz désekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 33.710.765,- Ft
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti
eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
El min sítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
El min sítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
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III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján
került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszer eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszer eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a
alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
--III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Id szakos el zetes összesített tájékoztató
El min sítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legel nyösebb ajánlat x
a következ részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (Ft)
85
2. Késedelmi kötbér (Ft/nap)
7
3. Jótállás id tartama (hónap)
5
4. Vállalt teljesítési határid (nap) 3
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelel rovatot):
El zetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelel rovatot):
El zetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás x
VAGY
Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15462 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/23 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
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A Szerzõdés száma: Megnevezése
IV.1)
A szerz déskötés tervezett id pontja: 2010/08/23 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 3 db
IV.3) A nyertes ajánlattev neve és címe
Hivatalos név: MECSEK-ÉPÍT Kft.
Postai cím: Eperfás u. 3.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7628
Ország: HU
Telefon: 06-72/538-253
E-mail: iroda@mecsek-aszfalt.hu
Fax: 06-72/538-254
Internetcím (URL): IV.4) A szerz dés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 41.500.00,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerz désbeli összege
Érték (arab számmal) 33.710.765,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 33.710.765,- / legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat(arab számmal) 36.826.390,Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerz dés határozatlan id tartamra szól? nem
IV.5 )
Valószín síthet –e alvállalkozók igénybevétele a szerz dés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerz dés alvállalkozók igénybevételével történ teljesítése értékét vagy arányát (részét)
(csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerz dést olyan ajánlattev vel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------V. szakasz: kiegészít információk
V.1)
A szerz dés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
A beruházás a Kerékpárforgalmi hálózatok fejlesztése cím DDOP-2009-5.1.1 jel program keretein belül valósul meg.
A támogatási szerz dés azonosítószáma: DDOP-5.1.1.-09-2009-0008.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés id pontja (adott esetben)
Dátum: 2010/08/03 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerz déskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattev nek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti min sítése
mikro vállalkozás x
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
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-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes
ajánlattev volt, ajánlattev nként több használandó) ----------------V.2.4) A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követ legkedvez bb
ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) ----------------V.2.5) Az ajánlattev k neve és címe (ország is), részajánlattétel lehet sége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattev k neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
1.) 1.sz. Mélyépít Kft. (név)
8600 Siófok, Kele u. 116. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
2.) MECSEK-ÉPÍT Kft. (név)
7628 Pécs, Eperfás u. 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
3.) Boglári Épít Kft. (név)
8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64 hrsz. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattev k számától függ en több használandó) ------------------------------Részajánlattétel lehet sége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Dönt bizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
Boglári Épít Kft. (HU-8630 Balatonboglár, Klapka u. 272/64 hrsz.)
Ajánlattev ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen.
1.sz. Mélyépít Kft. (HU-8600 Siófok, Kele u. 116.)
Ajánlattev ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/08/06 (év/hó/nap)
Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
oldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás
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