9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Barcika Centrum Kft.
3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés Kazincbarcika, Rákóczi és Ságvári terek mögötti parkolók
kialakítása tárgyában az alábbiak szerint:
-

A tervezett kialakításban összesen 189 db parkolóhely épül három fő helyszínen:
Rákóczi tér: 78 db
Ságvári tér 64 db
Garázs út: 47 db

-

Az építést megelőzően 27 db meglévő parkoló kerül elbontásra, így a létesítmény
kapcsán nyert új parkoló kapacitás 162 db. Ebből 9 db a mozgáskorlátozottak
számára kiépülő álláshely.

-

Újonnan épülő utak (illetve szélesítés)
4 cm
AC-11 kopóréteg
7 cm
AC-22 kötőréteg
25 cm
CKt cement stabilizáció útalap
20 cm homokos kavics ágyazat
56 cm össz pályaszerkezet vastagság

-

Díszkő parkoló burkolat:
8 cm
kőburkolat
3 cm
ágyazó homok
25 cm
CKt cement stabilizáció útalap
20 cm homokos kavics ágyazat
56 cm össz pályaszerkezet vastagság

-

Járdaburkolatok
6 cm
kőburkolat
3 cm
ágyazó homok
10 cm
CKT betonalap
10 cm
homokos kavics védőréteg
29 cm össz pályaszerkezet vastagság

-

Kuka tárolók burkolata
20 cm
C 25/30-XA2-16-f2 simított beton
10 cm
homokos kavics védőréteg
29 cm össz pályaszerkezet vastagság

-

Új csapadékcsatorna építések:
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„A”-„B” jelű utak és parkolóik:
CS-2-0 csatorna, mely épül 49 fm hosszan NA 200 KGPVC csőből. Befogadója
az Egressy utcai gerincbe gravitáló csatorna.
„C” jelű út és parkolói:
CS-0-0 csatorna, mely épül 130 fm hosszan NA 300 KGPVC csőből. Befogadója
a Liget mélyvonalán húzódó nyílt árok.
CS-1-0 csatorna, mely épül 66 fm hosszan NA 300 KGPVC csőből. Befogadója a
CS-0-0 csatorna.
„D”-„E” jelű utak és parkolóik:
CS-3-0 csatorna, mely épül 30 fm hosszan NA 200 KGPVC csőből. Befogadója a
nyugati gyűjtőúton kiépülő víznyelő.
CS-4-0 csatorna, mely épül 79,5 fm hosszan NA 200 KGPVC csőből. Befogadója
a Liget mélyvonalán húzódó nyílt árok.
CS-4-0-1 víznyelő bekötés, mely épül 14 fm hosszan NA 200 KGPVC csőből.
Befogadója a CS-4-0 csatorna.
CS-4-0-2 víznyelő bekötés, mely épül 14 fm hosszan NA 200 KGPVC csőből.
Befogadója a CS-4-0 csatorna.
-

Ságvári tér mögötti parkoló:
Az út szélesítése miatt 3 db meglévő lámpaoszlopot meg kell szüntetni, helyette a
meglévő szeméttárolók mellé új lámpaoszlopokat és kábelhálózat (védőcsőben)
kiépítését terveztem.
A megfelelő megvilágításhoz 6 db új lámpatestet terveztem elhelyezni új
kábelhálózat (védőcsőben) kiépítésével az MZ 034/2013-01.sz terv alapján,
valamint az egységes kép miatt 3 db meglévő betonlámpaoszlop cseréjét a
tervezettre.

-

Rákóczi tér mögötti parkoló:
A meglévő aszfaltút parkolóvá lesz átépítve, 4 db meglévő lámpaoszlopot meg kell
szüntetni.
A tervezett parkolók figyelembe vételével új lámpaoszlopokat és kábelhálózatot
kell kialakítani (védőcsőben) meglévő kábelek összekötésével.
Az Építők útja felé vezető út mellett a megfelelő megvilágításhoz 3 db új
lámpatestet terveztem elhelyezni új kábelhálózat (védőcsőben) kiépítésével az MZ
034/2013-01.sz terv alapján.
A Rákóczi út 6.sz mögött tervezett parkolókból a meglévő lámpaoszlopot el kell
bontani és 2m-rel a zöldben a tervezett lámpaoszlopot kell elhelyezni, valamint az
egységes kép miatt 6 db meglévő betonlámpaoszlop cseréjét a tervezettre.

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra
és közzétételének napja: ---
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2013. szeptember 23.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: --c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): három
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
- KV Kft. (3704 Berente, Ipari u. 2.)
Ajánlati ár: nettó 70.807.829,-Ft
Jótállás időtartama (48 hó jótállási időtartamon felül): 0 hónap
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi
követelménynek maradéktalanul megfelelt.
-

Csillagszer Kft. (3700 Kazincbarcika, Erdész u. 10.)
Ajánlati ár: nettó 64.566.023,-Ft
Jótállás időtartama (48 hó jótállási időtartamon felül): 0 hónap
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi
követelménynek maradéktalanul megfelelt.

-

Juhász László e.v. (3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56.)
Ajánlati ár: nettó 72.223.986,-Ft
Jótállás időtartama (48 hó jótállási időtartamon felül): 0 hónap
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi
követelménynek maradéktalanul megfelelt.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1. sorszám alatt
érkezett ajánlat
KV Kft.
3704 Berente, Ipari
u. 2.

Ajánlattevő neve
Ajánlattevő címe
Részszempont Súlyszám

Min.
pont

Max.
pont

Ajánlati ár
(egyösszegű,
90
1
100
nettó HUF)
Jótállás
időtartama
(48 hó
10
1
100
jótállási
időtartamon
felül) (hónap)
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszám

2. sorszám alatt
érkezett ajánlat
Csillagszer Kft.
3700
Kazincbarcika,
Erdész u. 10.
pont
érték

3. sorszám alatt
érkezett ajánlat
Juhász László e.v.
3700
Kazincbarcika,
Alsóvárosi krt. 56.
pont
érték

Min.
érték

Max.
érték

pont

érték

90

9000

91,27

8214,3

100

9000

89,5

8055

10

1000

100

1000

100

1000

100

1000

9214,3

10 000

9055

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott módszer alapján értékelte az ajánlatokat.
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100
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:
1. részszempont esetében az ajánlás III.A pont 1.ba) alpontjában meghatározott fordított arányosítás módszerével értékeli az ajánlati
árat, míg a
2. részszempont esetében III.A pont 1. bb) pontjában meghatározott egyenes arányosítás szabályainak figyelembe vételével.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
- Csillagszer Kft. (3700 Kazincbarcika, Erdész u. 10.)
Ajánlati ár: nettó 64.566.023,-Ft
Jótállás időtartama (48 hó jótállási időtartamon felül): 0 hónap
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi
követelménynek maradéktalanul megfelelt.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
- KV Kft. (3704 Berente, Ipari u. 2.)
Ajánlati ár: nettó 70.807.829,-Ft
Jótállás időtartama (48 hó jótállási időtartamon felül): 0 hónap
Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi
követelménynek maradéktalanul megfelelt.
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni: --a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --14. * Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik: --a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2013. október 11.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2013. október 21.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. október 11.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. október 11.
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18.* Az összegezés módosításának indoka: --19.* Az összegezés módosításának időpontja: --20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --21. * Az összegezés javításának indoka: --22. * Az összegezés javításának időpontja: --23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --24.* Egyéb információk: ---

