7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk,
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Bánk községi utak felújítása
I. rész: Szondi út: 450 fm, 1350 m2 helyi közút felújítás
II. rész: 994 hrsz. út sárrázója: 36 m, 90 m2 építés; Benczúr úti járda: 20 m, 30 m2
stabilizálás, Mély út : 6 m, 18 m2 helyi közút felújítás.
3. A választott eljárás fajtája:
Általános egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. VI. fejezete szerint
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): 3 db ajánlat,
részenként 2 db, összesen: 6 db.
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):
Ajánlattevő neve: HEDÚT’ 91 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.
1. rész:
Nettó ajánlati ár: 4.150.000,Jótállás időtartama (hónap): 60 hónap
Teljesítési határidő (nap): 18 nap
2. rész:
Nettó ajánlati ár: 530.000,Jótállás időtartama (hónap): 60 hónap
Teljesítési határidő (nap): 18 nap
Ajánlattevő neve: Magyar Aszfalt Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
1. rész:
Nettó ajánlati ár: 5.146.000,Jótállás időtartama (hónap): 60 hónap
Teljesítési határidő (nap): 3 nap

2. rész:
Nettó ajánlati ár: 604.000,Jótállás időtartama (hónap): 60 hónap
Teljesítési határidő (nap): 3 nap
Ajánlattevő neve: COLAS Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.
1. rész:
Nettó ajánlati ár: 4.128.000,Jótállás időtartama (hónap): 36 hónap
Teljesítési határidő (nap): 20 nap
2. rész:
Nettó ajánlati ár: 627.000,Jótállás időtartama (hónap): 36 hónap
Teljesítési határidő (nap): 20 nap
b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

2. rész
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c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:
1-100 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:
Ajánlatkérő az 1. és 3. bírálati szempontot a fordított arányosítás, a 2. bírálati szempontot az
egyenes arányosítás módszerével bírálja el a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított
ajánlása alapján. A pontszámok egy tizedes jegyig kerülnek kiszámításra.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. rész:
HE-DO Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. Nettó árajánlat: 4.150.000,- Ft.
A nyertes ajánlattevő megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott alkalmassági, formai és egyéb feltételeknek, ajánlata érvényes.
Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt.
2. rész:
Magyar Aszfalt Kft. 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. Nettó árajánlat: 604.000,- Ft
A nyertes ajánlattevő megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott alkalmassági, formai és egyéb feltételeknek, ajánlata érvényes.
Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Magyar Aszfalt Kft. 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. Nettó árajánlat: 5.146.000,- Ft

Az ajánlattevő megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
alkalmassági, formai és egyéb feltételeknek, ajánlata érvényes.
Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében második legelőnyösebb ajánlat volt.
2. rész:
HE-DO Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. Nettó árajánlat: 530.000,- Ft.
Az ajánlattevő megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
alkalmassági, formai és egyéb feltételeknek, ajánlata érvényes.
Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében második legelőnyösebb ajánlat volt.
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e?
1. rész: igen
2. rész: részben
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
1. rész: részben
2. rész: igen
10.* 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:
1. rész:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 2. rész:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
1. rész:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: útépítés
előkészítő munkák, vízépítési munkák, szakfelügyeletek, ideiglenes forgalomtechnikai
munkák, útépítési befejező munkák
2. rész:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: útépítés előkészítő munkák, vízépítési munkák,
szakfelügyeletek, ideiglenes forgalomtechnikai munkák, útépítési befejező munkák
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja:
2010. május 12.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:
2010. május 31.

14.* Egyéb információk: 15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető
közzétételének/megküldésének napja: KÉ 8358/2010, 2010. április 9.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. május 11. 10:00 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. május 11.
19.* Az összegezés javításának indoka:-

hirdetményre

és

