Ügyiratszám: 1/79-6/2010.
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tapolca, Alkotmány, Kandó Kálmán, Somogyi Béla
utcák burkolatának felújítása a 2009. október 26-án megkötött keretmegállapodás alapján.
3. A választott eljárás fajtája: keretmegállapodásos eljárás második szakasza szerinti írásbeli
konzultáció
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: 3
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:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.

8360 Keszthely, Sömögyei-dülő Ipartelep
Ajánlattevő székhelye:
Bruttó ajánlati ár (nettó + ÁFA szerinti nettó: 12.793.500,- Ft.
bontásban): (A mintaköltségvetés soraira adott + Áfa 3.198.375,- Ft.
megajánlások számtani átlaga)

bruttó: 15.991.875,- Ft

2. számú ajánlat
Ajánlattevő neve:

Magyar Aszfalt Kft. Veszprémi Területi
Igazgatóság

8200 Veszprém-Litér, 0224 hrsz.
Ajánlattevő székhelye:
Bruttó ajánlati ár (nettó + ÁFA szerinti nettó: 13.827.198,- Ft.
bontásban): (A mintaköltségvetés soraira adott + Áfa 3.456.800,- Ft.
megajánlások számtani átlaga)

bruttó: 17.283.998,- Ft

3. számú ajánlat
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
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Bruttó ajánlati ár (nettó + ÁFA szerinti nettó: 14.500.000,- Ft.
bontásban): (A mintaköltségvetés soraira adott + Áfa
megajánlások számtani átlaga)

3.625.000,- Ft.

bruttó: 18.125.000,- Ft

6. b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:
Sorszám
1.
2.
3.

Ajánlattévő neve

Ajánlati ár (bruttó Ft)

Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.
Magyar Aszfalt Kft. Veszprémi Területi Igazgatóság
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

15.991.875,17.283.998,18.125.000,-

6. c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a ponthatár megadása: 6. 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:
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:
Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei-dülő
Ipartelep) adta. Az ellenszolgáltatás összege: nettó: 12.793.500,- Ft.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a második legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a Magyar Aszfalt Kft. Veszprémi Területi Igazgatósága
(8200 Veszprém-Litér 0224 hrsz.) adta. Az ellenszolgáltatás összege: nettó: 13.827.198,- Ft.
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e?: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?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: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:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 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. február 4.
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b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:

2010. február 11.

14.* Egyéb információk:15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
16. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:
a konzultációra szóló felhívás ajánlattevő részére közvetlenül megküldésre került: 2010. január 13án.
17.) Az eredményhirdetés időpontja: 2010. február 3. 1000
18). Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. február 1.
19.* Az összegezés javításának indoka: -

Császár László
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata
Az összegezés egy példányát a mai napon átvettem:
Tapolca, 2010. február 3.
…………………………….
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