ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000622572018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Békés Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Turisztikai attrakciók és hullámszörf medence

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Békés Város Önkormányzata

EKRSZ_
43308994

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Békés

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

5630

Ország:

Magyarország

Petőfi Sándor Utca 2

Egyéb cím adatok:

Izsó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

varoshaza@bekesvaros.hu

Telefon:

Gábor
+36 66411011

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bekesvaros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ALL-READY Kft.

EKRSZ_
90820894

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Gyula

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

alltender2@gmail.com

Internetcím(ek)

EKR000622572018

HU332

Postai irányítószám:

5700

Ország:

Mátyás K. Utca .31. 1. ép.
Beleznai
Telefon:

Róbert
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bekesvaros.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Turisztikai attrakciók és hullámszörf medence

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész: - ajándékárusító hely kialakítása - strandröplabda pálya felújítása - játszótér építése - partvonal feltöltése homokkal - új
strandfoci pálya építése - vízparti családi csúszda építése - mobil színpad telepítése - új öltöző-zuhanyzó kabin építése - új
kerékpártároló építése - új utcabútorok telepítése - új parkolók építése - új ivókutak építése Külső helyszíneken telepítendő
projektelemek: - vízügyi mérőhíd megemelése (1876/2 hrsz.) - csónaktároló és megállóhely létesítése (6929/53 hrsz.) - pihenőhely
kialakítása, meglévő stég felújítása és ismertető tábla kihelyezése a Felső-körgáti zsilipnél és az Alsó-körgáti zsilipnél - új mobil stég
telepítése, ismertető tábla kihelyezése, rögzített pad asztallal és hulladékgyűjtő telepítése a piaci épületek közötti átjáró magasságánál
az Élővíz-csatorna mellett és a Bagoly Vendéglőnél. 2. rész: - hullámszörf-medence építése a fogadó vasbeton műtárggyal, a hozzá
vezető gépészeti és közmű vezetékekkel, és a környezet kialakítással együtt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.09.04
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000622572018

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1 - Turisztikai attrakciók
1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság, 5630 Békés,
Petőfi Utca 20.

11053727204

Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint igazolta. Többletjótállás időtartama
hónapban: 0 Összesen nettó ajánlati ár: 60 368 963

BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Az alkalmasság vizsgálatára nem került sor a Kbt. 69. § (4) alapján. Többletjótállás időtartama hónapban: 0 Összesen nettó
ajánlati ár: 65 597 106

Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft., 5650 Mezőberény, Jeszenszky Utca 20

13914556204

Az alkalmasság vizsgálatára nem került sor a Kbt. 69. § (4) alapján. Többletjótállás időtartama hónapban: 0 Összesen nettó
ajánlati ár: 62 918 564

FUTIZO Kft., 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c

22921158204

Az alkalmasság vizsgálatára nem került sor a Kbt. 69. § (4) alapján. Többletjótállás időtartama hónapban: 0 Összesen nettó
ajánlati ár: 68 091 561

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

38108
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű
Társaság

700

Szöveges értékelés:

38337
BÓLEM Építőipari Kft.

598.5

Szöveges értékelés:

38169
Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

EKR000622572018

662.2

Szöveges értékelés:

38806
FUTIZO Kft.

641.2

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. P= (
Alegalacsonyabb / Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin Számítás képlete: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:10 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi
eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A többletjótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz.
melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A minimum jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell
megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni,
akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 12 hónapos többlet megajánlásra és az annál
kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a képletbe akkor is a
12 hónapot helyettesíti be, ha ennél kedvezőbb megajánlás érkezik. P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax-Pmin) + Pmin Számítás képlete:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:10 Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az így
kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorzásra kerülnek és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra. Az így
kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság, 5630 Békés, Petőfi
Utca 20.

11053727204

Ellenszolgáltatás: 60 368 963 A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt bírálati módszer alapján a legjobb
ár-érték arányú ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000622572018

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2 - Hullámszörf medence létesítése
2
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság, 5630 Békés,
Petőfi Utca 20.

11053727204

Alkalmasságát a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint igazolta. Többletjótállás időtartama
hónapban: 0 Összesen nettó ajánlati ár: 87 671 546

BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

11042851204

Az alkalmasság vizsgálatára nem került sor a Kbt. 69. § (4) alapján. Többletjótállás időtartama hónapban: 0 Összesen nettó
ajánlati ár: 102 591 362

Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft., 5650 Mezőberény, Jeszenszky Utca 20

13914556204

Az alkalmasság vizsgálatára nem került sor a Kbt. 69. § (4) alapján. Többletjótállás időtartama hónapban: 0 Összesen nettó
ajánlati ár: 92 698 647

FUTIZO Kft., 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c

22921158204

Az alkalmasság vizsgálatára nem került sor a Kbt. 69. § (4) alapján. Többletjótállás időtartama hónapban: 0 Összesen nettó
ajánlati ár: 95 666 991

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

38105
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű
Társaság

700

Szöveges értékelés:

38340
BÓLEM Építőipari Kft.
Szöveges értékelés:

EKR000622572018

644

38171
Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

671.3

Szöveges értékelés:

38807
FUTIZO Kft.

620.9

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az egyösszegű nettó ajánlati ár rész-szempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában, 2016. december 21. napján
megjelent útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításra kerül sor. P= (
Alegalacsonyabb / Avizsgált) * (Pmax-Pmin) + Pmin Számítás képlete: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:10 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi
eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A többletjótállási időtartam esetében az Útmutató 1. sz.
melléklet A 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításra kerül sor. A minimum jótállási időtartam 24 hónap. A felolvasólapon azt kell
megadni egész hónapokban, hogy ehhez képest mennyi többletjótállást vállal az ajánlattevő. Ha nem kíván többlet jótállást vállalni,
akkor „0” megajánlást kell tenni. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő a 12 hónapos többlet megajánlásra és az annál
kedvezőbb megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a képletbe akkor is a
12 hónapot helyettesíti be, ha ennél kedvezőbb megajánlás érkezik. P= (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax-Pmin) + Pmin Számítás képlete:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:10 Pmin: a pontskála alsó határa: 0
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Az így
kapott pontszámok az ajánlati elem súlyszámával felszorzásra kerülnek és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra. Az így
kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő ajánlattevő lesz.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság, 5630 Békés, Petőfi
Utca 20.

11053727204

Ellenszolgáltatás: 87 671 546 A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt bírálati módszer alapján a legjobb
ár-érték arányú ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000622572018

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2018.10.11

Kezdete:

Lejárata:

2018.10.15

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.10.10

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.10.10

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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