Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Jánoshida Község Önkormányzata
5143 Jánoshida, Fő út 28.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya építési beruházás: 25.233 fm összefüggő,
komplex bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerhez kapcsolódó építési munka Jánoshida belterületén.
CPV: Fő tárgy: 45232450-1
További tárgy: 45232451-8
Ezen belül 11.834 fm földmeder építés, 3.597 fm földmeder kotrás, 344 fm földmeder betöltés, 857 fm
burkolt folyóka, 3.585 fm burkolt szelvényű csatorna, 2.737 fm zárt csőcsatorna, 379 fm PVC csatorna,
1.900 fm kapubejáró kiépítése. 75 db tisztító akna, 42 db vízelnyelő akna, 48 db fenéklépcső, 282 m2 monolit beton burkolat, 1 db végátemelő.
3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás.
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: –
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: –
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Négy.
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
Önálló ajánlattevő neve: Jász-Terra Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Árpád u. 26.
1. Nettó ajánlati ár (forint): 239.600.000
2. Fizetési határidő (naptári napok száma): 367
3. Késedelmi kötbér napi összege (forint/naptári nap): 800.000
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (százalék): 31
5. Teljesítés ideje (naptári napok száma)
5.1. Teljesítés ideje I. ütem esetén (naptári napok száma): 9
5.2. Teljesítés ideje II. ütem esetén (naptári napok száma): 26
5.3. Teljesítés ideje III. ütem esetén (naptári napok száma): 25
5.4. Teljesítés ideje IV. ütem esetén (naptári napok száma): 25
5.5. Teljesítés ideje V. ütem esetén (naptári napok száma): 21
5.6. Teljesítés ideje VI. ütem esetén (naptári napok száma): 14
5.7. Teljesítés ideje VII. ütem esetén (naptári napok száma): 17
6. Vállalt jótállás időtartama (hónap): 73
Önálló ajánlattevő neve: Magyar Bau Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.
1. Nettó ajánlati ár (forint): 297.700.000
2. Fizetési határidő (naptári napok száma): 151
3. Késedelmi kötbér napi összege (forint/naptári nap): 120.500
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (százalék): 11
5. Teljesítés ideje (naptári napok száma)
5.1. Teljesítés ideje I. ütem esetén (naptári napok száma): 18
5.2. Teljesítés ideje II. ütem esetén (naptári napok száma): 38
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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5.3. Teljesítés ideje III. ütem esetén (naptári napok száma): 50
5.4. Teljesítés ideje IV. ütem esetén (naptári napok száma): 50
5.5. Teljesítés ideje V. ütem esetén (naptári napok száma): 41
5.6. Teljesítés ideje VI. ütem esetén (naptári napok száma): 25
5.7. Teljesítés ideje VII. ütem esetén (naptári napok száma): 43
6. Vállalt jótállás időtartama (hónap): 63
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség
esetén részenként):

Az elbírálás részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)
25
25

1. Nettó ajánlati ár (forint)
2. Fizetési határidő (naptári napok száma)
3. Késedelmi kötbér napi összege
15
(forint/naptári nap)
4. Meghiúsulási kötbér mértéke (százalék)
15
5. Teljesítés ideje (naptári napok száma)
14
5.1. Teljesítés ideje I. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
5.2. Teljesítés ideje II. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
5.3. Teljesítés ideje III. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
5.4. Teljesítés ideje IV. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
5.5. Teljesítés ideje V. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
5.6. Teljesítés ideje VI. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
5.7. Teljesítés ideje VII. ütem esetén
2
(naptári napok száma)
6. Vállalt jótállás időtartama (hónap)
10
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Jász-Terra Kft.

Magyar Bau Holding Zrt.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

10
10

250
250

1
1

25
25

10

150

1

15

10

150
140

1

15
14

10

20

1

2

10

20

1

2

10

20

1

2

10

20

1

2

10

20

1

2

10

20

1

2

10

20

1

2

10

100

1

10

1040

104

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: Az alsó ponthatár
1 pont, a felső ponthatár 10 pont.
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: A pontkiosztás módszerét a dokumentáció 3.8. pontja
tartalmazta.
A pontszámok meghatározásának módjaként valamennyi részszempont illetve alszempont esetében a
lineáris arányosítás lett meghatározva. Az 1., 2., 3., 4. és 6. számú részszempont esetén az érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb (legelőnyösebb) tartalmi elem 10 pontot, a legkedvezőtlenebb (legelőnytelenebb) 1 pontot kapott. Mivel kizárólag kettő érvényes ajánlat érkezett, így a két szélsőérték között további pontkiosztás nem történt. Ezt követően a kiosztott pontszámok a részszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorzásra került. A szorzat adta az adott részszempont pontszámát.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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Az 5. számú részszempont esetén az érvényes ajánlatokban megadott alszempontok kerültek összevetésre. A legkedvezőbb (legelőnyösebb) tartalmi elem 10 pontot, a legkedvezőtlenebb (legelőnytelenebb) 1
pontot kapott. Mivel kizárólag kettő érvényes ajánlat érkezett, így a két szélsőérték között további pontkiosztás nem történt. Az egyes alszempontokra így adott pontszámok ezt követően az adott
alszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzásra, majd a részszemponthoz tartozó valamennyi
alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek, amely megadja az
adott részszempont pontszámát.
Az egyes részszempontok esetén meghatározott pontszámok ajánlatonkénti összege adja az ajánlat
összpontszámát. Az összességében legelőnyösebb ajánlat a legmagasabb összpontszámú ajánlat.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Önálló ajánlattevő neve: Trigon Invest Kft.
Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 70.
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő ajánlatban a teljesítés ideje bírálati részszempont valamennyi alszempontjára több, eltérő
megajánlást tett. Az ajánlati lapon szereplő megajánlások nem egyeznek meg a vonalas ütemterven jelölt
időtartammal. Mivel az ajánlattevő az egyes bírálati alszempontokra ajánlatában több helyen eltérő
megajánlást tett illetve eltérő adatot adott meg, így az ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint
érvénytelen.
Önálló ajánlattevő neve: ÉKISZ Építőipari Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő a késedelmi kötbér napi összegére a felolvasólapon 3.000.000,- forint/naptári nap megajánlást tett, ezzel szemben az ajánlattételi nyilatkozatban a vállalt késedelmi kötbér napi összegére
2.000.000 forint/naptári nap megajánlást szerepeltet. A késedelmi kötbér napi összege az eljárás során
bírálati szempont volt. Mivel az ajánlattevő egy bírálati szempontra ajánlatában több helyen eltérő megajánlást tett illetve eltérő adatot adott meg, így az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja
szerint érvénytelen.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Önálló ajánlattevő neve: Jász-Terra Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Árpád u. 26.
Ellenszolgáltatás összege nettó forintban: 239.600.000
Kiválasztás indoka: összességében legelőnyösebb ajánlat.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Önálló ajánlattevő neve: Magyar Bau Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.
Ellenszolgáltatás összege nettó forintban: 297.700.000
Kiválasztás indoka: összességében legelőnyösebb ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat.
9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nem kíván bevonni ilyen alvállalkozót.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem kíván bevonni ilyen alvállalkozót.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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10.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem
haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nyilatkozata alapján nincs a közbeszerzésnek ilyen része.
b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: közműkiváltások, szállítási feladatok végzése, talajfúrási munkák, földmunkák, gépészeti szerelési munkák, villanyszerelési munkák, csatornaépítési részmunkák (csak díj), átemelő építés, burkolatépítési munkák, felelős műszaki vezetés.
11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: –
12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2011. október 6.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2011. október 17.
13.* Egyéb információk: A szerződéskötés időpontja 2011. október 21-én 9.00 óra
14.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: –
15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének / megküldésének
napja: Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 108. számában KÉ-23264/2011. szám
alatt jelent meg.
16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja:
2011. október 6.
17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. október 6.
18.* Az összegezés javításának indoka: –
19. Egyéb információ: –

Jánoshida, 2011. október 6.

Eszes Béla
polgármester

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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