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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 303652125Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax: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

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_IKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000066112021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dombóvár Város Önkormányzata 15733555217

Szabadság Utca 18

Dombóvár HU233 7200

Pintér Szilárd

onkormanyzat@dombovar.hu +36 74564501

Bakó Ügyvédi Iroda 18874493217

Petőfi Utca 12.

Tamási HU233 7090

Bakó Zoltán

bakougyvediiroda@gmail.com
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IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Mélyépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosítójú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című 
pályázat keretében 
 
7200 Dombóvár, Erdősor utca.; 1896 hrsz 
7200 Dombóvár Katona József utca; 1815 hrsz 
Az Erdősor utca kétoldalán a Katona utcától a Szigetsor utcáig a járda 2x346,5m hosszan átépítése készül mind a két oldalon. Az új 
járda felülete 858,9m2, ebből kapubehajtó (erősített alappal) 125 m2. A beruházás nem engedély köteles. 
 
7200 Dombóvár, Rét utca; 1767 hrsz 
A Rét utca kétoldalán a Katona utcától a Bercsényi utcáig elkészül mind a két oldalon a járda, 2x673,6m hosszban. Az új járda felülete 
1448,3m2, ebből kapubehajtó (erősített alappal) 260 m2. Megmaradó beton járda 248,3m2. 
Átépítendő csőáteresz 19db 64,8m d=315 KG. 
Vb. talpfával, és monolit lemezzel lefedett árok 119,6m, de nem kerül kibontásra 
A lakóházak csapadékvíz bekötése az utcai árokba d=110KG. csővel 360m 
Közművek kereszteződések védelmére 
d=110KG cső 36m 
D=160KG cső 18m 
D=200KG cső 18m 
A beruházás nem engedélyköteles. 
 
7200 Dombóvár, 2934 hrsz 
A Kórház utcában a Gyár utcától a Konda-patak hídjáig felújításra kerül a meglévő járda. Beton térkő burkolatú járda készül 309m 
hosszan, 1,5 m szélesen, 463,5m2 felületen. Erősített beton térkő burkolatú járda készül kapubehajtónál, átvezetésnél 12,0m hosszan 
1,50m szelesen, 18m2 felületen. Ipari behajtók –Malom É-i, a Malom főkapu, és a KITE behajtó- burkolata megmarad. 
A járda két végén, a teher-és kapubehajtók előtt, és végén teljes szélességben 30cm sávban figyelmeztető burkolást kell beépíteni a 
fogyatékkal élők közlekedésére segíteni. 
Kapcsolódó munka 
- Az új járda mindkét oldalon 1-1m földpadka rendezés, és füvesítés 
- 4db fa kivágása. 
A beruházás nem engedélyköteles. 
 
7200 Dombóvár, 1931/1 hrsz 
A Szigetsor utcában 138,8 m hosszan 3 m széles aszfaltozott út épül, fordulóval a zsákutca végén és kitérővel az utca közepén. A 
házak melletti járda megszűntetésre kerül a kis gépjármű forgalom miatt. Aszfaltozott kocsibejárók készülnek. A csapadékvíz a 
házaktól az út alatt kerül átvezetésre egy a túloldalon kialakításra kerülő szikkasztó árokba. 
A beruházás jelen eleme engedélyköteles. 
 
Szintén a Szigetsor utcában a Dombóvár, Szigetsor u. 7. számú ingatlan előtt található, korábban kiépített, de mára eltömődött 
csőáteresz kerül rekonstruálásra 15 m hosszon az útburkolat szakaszos átvágásával, beton előfejjel és burkolt indító, valamint fogadó 
árok létesítésével a terület csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében. 
A beruházás nem engedélyköteles. 
 
További információk a tervdokumentációban. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_I

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

Nettó ajánlati ár: 66 605 327 
Többletjótállás vállalása: 2 hónap 
Környezetvédelmi vállalások: 3 db 
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően igazolta alkalmasságát.

11287083217KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7200 Dombóvár, Rákóczi Utca 35

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:

2021.01.28

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:

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

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az ár részszempont esetében: a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot 
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével 
számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján.  
 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
 
P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre 
kell kerekíteni. 
 
A többletjótállás részszempont esetében: a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra az alábbiak szerint.  
 
A többletjótállás legkedvezőbb szintje 36 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 36 
hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent.  
 
Amennyiben az ajánlattevő a 2. értékelési részszempontra nem ajánl meg ”többletet”, abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, 
hanem ajánlatkérő az adott értékelési részszempontra 0 pontot ad.  
 
Ennek megfelelően ajánlatkérő az ajánlattevők 0 (nulla) hónap és legfeljebb 36 (harminchat) hónap közötti megajánlásait értékeli 
azzal, hogy a 36 vagy annál több hónap legfeljebb 100 pontot ér, míg a többletjótállás esetleges hiánya 0 (nulla) pontot ér. 
 
Ajánlatkérő az értékelési részszempont kapcsán a többletjótállás tekintetében csak egész hónapot vesz figyelembe. 
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (A vizsgált / Alegjobb)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 36 hónap 
/Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 
hónaphoz viszonyít./ 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. 
 

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

712.84SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

820.84KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

"El nem bírált ajánlat" 
Nettó ajánlati ár: 81 039 283 
Többletjótállás vállalása: 24 hónap 
Környezetvédelmi vállalások: 1 db 
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt 
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatok értékelését követően megállapítható volt, hogy az 
értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot a KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő nyújtotta be, így a 
bírálatra csak ezen ajánlat esetében került sor.
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:

Nettó ajánlati ár: 66 605 327,- Ft 
Az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

11287083217KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7200 Dombóvár, Rákóczi Utca 35

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)

A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális 
pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra az igen válaszok 
számától függően. Amennyiben az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen”-ek száma „0”, úgy az ajánlat erre a 
szempontra „0” pontszámot kap.  
 
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (A vizsgált / Alegjobb)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 4 db 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik. 
 
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az egyes tartalmi elemekre 
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

felelős műszaki vezetés, aszfaltozás

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert(ek.)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

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:

2021.03.22Lejárata:2021.03.18Kezdete:

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:

2021.03.17

2021.03.17
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