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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 88795516Fax:+36 88795516Telefon:E-mail:

FAKSzKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+35 87511164Fax:Telefon:E-mail:

polgármesterKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Tapolca Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkákKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000034672022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Tapolca Város Önkormányzata 15734161219

Hősök Tere 15.

Tapolca HU213 8300

Dobó Zoltán

polgarmester@tapolca.hu +36 87511150

Asbóth-Tóth Krisztina egyéni vállalkozó 68516598139

Hóvirág Utca 10.

Balatonalmádi HU213 8220

Asbóth-Tóth Krisztina

asboth.toth.krisztina@outlook.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

Útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák Tapolcán, belterületi kiszolgáló utak és gyalogutak kapcsán az alábbi főbb mennyiségekkel: 
1. Május 1. utca járda felújítás 733 m2 
2. Május 1. utca parkoló felújítás 550 m2 
3. Alkotmány utca járda felújítás 344 m2 
4. Keszthelyi utca járda felújítás 614 m2 
5. Bacsó Béla utca járda felújítás 175 m2 
6. Régi temető sétány és út felújítás 426 m2 
7. Katonai emlékpark sétány felújítás 126 m2 
8. Széchenyi István utca járda felújítás 52 m2 
9. Fazekas utca út felújítás 854 m2 
10. Ady Endre utca járda felújítás 107 m2 
11. Munkácsy köz út felújítás 153 m2 
12. Egry József utca út felújítás 2445 m2 
13. Juhász Gyula utca parkoló felújítás 4060 m2 
14. Kazinczy tér parkoló felújítás 759 m2 
15. Viszló utca parkoló felújítás 180 m2 
16. Viszló utca parkoló felújítás  525 m2 
17. Sebron utca út felújítás 520 m2 
18. Sebron utca út felújítás 762 m2 
19. Sümegi út járda felújítás  44 m2 
20. Mező utca út felújítás 648 m2 
21. Móra Ferenc utca út felújítás 200 m2 
22. Derkovics utca járda felújítás 110 m2 
23. Berek utca út felújítás 995 m2 
24. Kós Károly utca út felújítás 1690 m2 
25. Szabó Magda utca út felújítás 3260 m2 
26. Madách Imre utca út felújítás 265 m2 
27. Benedek Elek utca út felújítás 1010 m2 
28. Márai Sándor utca út felújítás 1446 m2 
29. Sütő András utca út felújítás 2223 m2 
30. Pacsirta utca járda felújítás 101 m2 
31. Darányi Ignác utca járda felújítás 149 m2 
32. Bárdos Lajos utca járda felújítás 188 m2 
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

3. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Alkalmasságuk indokolása: Ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
1. A szerződés teljesítésében résztvevő útépítési műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata /hó/ (min. 0 hó, max. 24 
hó): 
40 
2. Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 24 hónap jótállási időn túl /hó/ (min. 0 hó, max. 24 hó): 
1 

14928978219VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft, Magyarország 8200 Veszprém, Kádártai Út 27

Alkalmasságuk indokolása: Ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. A szerződés teljesítésében résztvevő útépítési műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata /hó/ (min. 0 hó, max. 24 
hó): 
7 
2. Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 24 hónap jótállási időn túl /hó/ (min. 0 hó, max. 24 hó): 
0 
3. Nettó ajánlati ár /HUF/: 
278 258 027

11963468219Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft, Magyarország 8400 Ajka, Ipari Park Északi 
szektor III/1

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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2022.02.28

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:

Igen
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az ellenszolgáltatás összege: nettó 255 363 458,- Ft. 
ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.

14928978219VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft, Magyarország 8200 Veszprém, Kádártai Út 27

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)

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi 
részszempont esetében: 
alsó határa: 0 pont 
felső határa: 10 pont 
0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. 
1. és 2. részszempontnál: 
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott 
pontszámát. 
Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi 
ajánlat pontszáma egyenes 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 (legmagasabb érték) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax − Pmin) + Pmin 
Az 1. és 2. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre és melynél kedvezőbb megajánlásra a maximum 
pontszámot kapja az ajánlattevő: 24 hónap. 
3. részszempontnál: 
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott 
pontszámát. 
Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a 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 
P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin 
Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzi el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft

Szöveges értékelés:

701.00Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

3. Nettó ajánlati ár /HUF/: 
255 363 458
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.04.02Lejárata:2022.03.29Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

az ellenszolgáltatás összege: nettó 278 258 027,- Ft. 
ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a második legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat.

11963468219Baumidex Építőipari Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft, Magyarország 8400 Ajka, Ipari Park Északi 
szektor III/1

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Bontási munkák, alépítményi munkák, előkészítő munkák

Még nem ismert

2022.03.28

2022.03.28
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:
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