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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.kozbeszguru.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17002060Fax:+36 90900750Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.varosgazda18.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Városgazda XVIII. kerület NZrt.Ajánlatkérő 
neve:

Hengerelt melegaszfalt beszerzése – 2019.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000973832019
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Nem releváns.

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

2019.08.05

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:

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

Az e-UT 05.02.11:2018 hivatkozási számú útügyi műszaki előírásnak megfelelő AC 4 típusú KOPÓ 50/70 hengerelt kopó aszfalt, illetve 
ezen aszfalttípussal egyenértékű összetételű melegaszfalt beszerzése a keretösszeg kimerüléséig vagy a szerződés időbeli hatályának 
végéig (amelyik hamarabb bekövetkezik), keverőtelepi átvétellel. Alapmennyiség: 2700 t + opcionális: 20 % (540 t), összesen: 3240 t 
Az alap-, és opcionális mennyiséget részletekben kell teljesítenie a nyertes Ajánlattevőnek. A keretösszeg terhére történő teljesítés 
ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére küldött egyedi megrendelések alapján zajlik. Az egyedi megrendelés minimális 
mennyisége 3 tonna Az egyedi megrendelés maximális mennyisége: 50 tonna Az egyedi megrendelések teljesítési határideje az alap-, 
és opcionális mennyiség esetében: a megrendelésen szereplő időpont, aminek legkorábbi időpontja a megrendelést követő munkanap 
6:00 óra lehet. Az aszfaltkeverék gyártási feltételeit, a mintavételt és a vizsgálati módszereket, a megfelelőség-értékelést, valamint az 
aszfaltkeverékek azonosítását a fent megnevezett útügyi műszaki előírás, és az abban hivatkozott MSZ EN szabványok szerint kell 
elvégezni. Ezek elvégzése és dokumentálása nyertes Ajánlattevő feladatát képezi. Az átadási helyszínen Ajánlattevőnek biztosítani kell 
a hitelesített mérést és a mérlegjegy kiadásának feltételeit. A nyertes Ajánlattevő(k)nek a havonta elszállított termékre 
keveréktípusonként, és minimum 20 tonnánként, de legalább havonta egyszer, a legyártott aszfalt tényleges vizsgálati eredményeit 
tartalmazó dokumentumot is át kell adnia Ajánlatkérő részére, a gyártói Megfelelőség Igazolási dokumentumon kívül. A szállítást 
Ajánlatkérő saját fuvareszközzel végzi. Az Ajánlatkérő eszközeinek kiszolgálását a keverőtelepre történő érkezést követő egy órán 
belül meg kell kezdenie az Ajánlattevőnek. Nyertes Ajánlattevő feladata arról gondoskodni, hogy az aszfaltkeverék kiszolgálása a 
melegaszfalt konténerbe akadálytalanul megtörténhessen. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a kiszolgálásnak március 1.
és december 15. között folyamatosnak kell lennie, minden munkanap reggel 6.00 óra és délután 16.00 között! Az ajánlattevő 
keverőtelepe és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság értékelési részszempont. A kiszolgáló keverőtelep és az Ajánlatkérő 
üzemmérnöksége közötti közúti szilárd burkolatú úton mért távolság nem haladhatja meg a 40 km-t. Ajánlatkérő a 40 km feletti 
megajánlást a termék jellegére tekintettel érvénytelenné nyilvánítja. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 44113620-7

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hengerelt melegaszfalt beszerzése – 2019.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kozbeszguru.huA felhasználói oldal címe: (URL)

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik része, XVII. fejezete szerinti eljárás.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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)

1. részszempont: Ajánlati ár – 90 – Fordított arányosítás 2. részszempont: Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő telephelye közötti 
távolság (max. 40 km, a 40 km feletti megajánlás érvénytelen) – 10 – Fordított arányosítás Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi értékelési szempont tekintetében meghatároz olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem 
lehet, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelennek minősül. Részszempontok és az az elvárás, 
amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság – 40 
km Fordított arányosítás (mindkét értékelési résszempont esetében): A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó 
ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

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:

101

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

Szöveges értékelés:

975.10Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért 
ajánlata érvényessé nyilvánítható. Az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó HUF/t): 22.115 Ft/t, 
Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság (max. 40 km, a 40 km feletti megajánlás érvénytelen): 13,4 
km

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem releváns.

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Nem releváns.

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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A Kbt. 81. § (5) bek. tekintettel figyelmen kívül hagyott ajánlattevő és annak ajánlata: STRABAG Általános Építő Kft., 1117 Budapest, 
Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2. és STRABAG Aszfalt Kft., 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., mint közös
ajánlattevők. A 2. helyezett ajánlattevő pontszáma: 939,70 Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nem írta elő alvállalkozó 

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:

2019.09.27Lejárata:2019.09.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Nem releváns.

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:

Nincsen.

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 22.115 Ft/t A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

14904134244Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

2019.09.17

2019.09.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

igénybe vételének megjelölését.




