
BALASSÁG Y ARM AT YÁnOS ÖU XOqU AUYZAT A
poLGÁRMEsrrRÉrurr

45/2021.(ll1.19,) h a t á r o z a t a
a ,,KRESZ-park építése'tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének elfogadásáról

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46.§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021,(1.29.)
Kormányrendelet 1, §-ában foglaltakra tekinteftel az alábbi döntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testütete a meltéktetben foglalt taftalommat
elfogadja a ,,KRESZ-park építése" tárgyú közbeszenési eljárás eredményéröl szóló összegezésí.

2.) A Képviselő-testület a szükséges 4,822,185,- Ft többletforrást projekten belüli
költsé g átc so p o rto sítá s s a l b i zto s ítj a.

3.) A polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2021. március 31.
Csach Gábor polgármester

,*,o {.
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lfi, ELJARAS AzoNosITo ADATAI

Nemzeti, Kbt . LIS. § Nyítt eljárás - EKR0000B3902 02I
EsO - Bírálati szakasz

§(ij:l}:sllit:i.l.t,i::J!s KRESZ park építése
§,i!r,g;yn:

Ajii,rr}*r|}rtilcí Balassagyarmat Város Önkormányzata

Összeg ezés az ajánlatok elbírálásáról

Osszegezés az ajánlatok elbírálás átől

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) NÓv és címek (elölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Balassag-yarma!Város Ö,nkormányzata

postai cím: Rákóczi fejedelem Út 12.

Város; Ba]assagyarmat .. NUTS_kód. HU313

Nemzeti azonosítószám 1573527221'2

Postai iránftószám: 26_60 Orszáo:

Cábor

Magyarország

Lóránt

+36 35505925

Kapcsolattartó személy:

E_mai]: pmester@balassagryarmat.hu

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe; (URL)

A fe]használói oldal címe: (URL)

Csach

Telefon:

www.balassagyarmat

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: M_árkus Mérnóki Szolgáltató Kft

Postai cím:

Város: Salgótarján

Kapcsolattartó személy:

E_mail: rnarkusp@chello.hu

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR00008390202I

. Nemzeti azonosítószám

Postai iránfltószám: 3100 ország:

Pál

+36 305350144 Fax:

Május 1. Utca 73

HU313

Márkus

Te]efon:

2021.03,09 11:21:09

www,balassagyarmat



A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
:

. II.1.1) A közbeszerzés tárgya

i rnnSZ park építése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közlreszerzés mennyisége

Vállalkozási szerződés keretében az ajánlatkérő álta] biztosítottjogerős hatósági engedélyek és kiviteli tervek alapján Ba]assagT/armat
belterüIetén barnamezős terület rehabilitációjaként KRESZ-park építése, továbbá a park megközelítését biztosító közlekedési út,
parkoiók és a csapadékvíz elvezető rendszer, közvilágítás kiépítése képezi a közbeszerzés tárgyát. A funkcióval összhangban néhány
játszótéri e]em és berendezési tárgy elhelyezése is tárgya a közbeszerzésnek.
A KRESZ Park megvalósításához az alábbi főbb létesítmények épülnek:
- kerítés
- játszótér
- KRESZ-park út-és járdaháIózata
- külső útépítéS, út felújítás
- járda
- parkoló
- csapadékvíz elvezetés
- közvilágítás
A KRESZ-park összes alapterü]ete: 6.358 m2.
Főbb tájékoztató rnennyiségek:
- Aradi út meglévőburkolatának szélesítése, az út meghosszabbítása: 200,39 m, burko]atszé]esség 4,0 - 5,5 közötti.
- Csatlakozó új átkötő hossza: 89,74 m, burkolatszélesség 4,0 - 6,0 közötti.
-Járda (két szakaszon összesen): 37,7 m,járdaszélesség 2,0 m és 4,0 m.
- Parkoló (két helyszínen összesen): 12 db + 1 db mozgáskorlátozott
Tervezett pályaszerkezetek:
- Forgalmi sávok (B forgalmi osztály): 4 cm AC11 kopóréteg, 4 cm AC11 kötőréteg, 20 cm CKT, 20cm homokos kavics
- Parkolósáv: 8 cm beton térkő,2 cm homok, 20 cm CKT, 1B cm homokos kavics
-Járda: 6 cm beton térkő, 3 cm homok, 15 cm CKT, 15 cm homokos kavics
- Padka: gyepesített föIdpadka
- KRESZ Park út: 4 cm ACB kopóréteg, 10 cm CKT, 10 cm homokos kavics
- KRESZ Park járda: 4 cm beton térkő, 2 cm homok,10 cm CKT, 10 cm homokos kavics
Tervezettjátszótéri eszközök száma: B db
Tervezettjátszótéri berendezések: B db pad + 1 db ivókút
Tervezett csapadékvíz elvezetés: épül összesen 90 m NÁ 400 KG-PVC és 138 m NÁ 300 KG-PVC zárt csapadékcsatorna
tisztítóaknákka], oldalbeömlős víznyelőkkel.
Közvilágítás bővítése, kiépítése az Aradi (4 db T2 jelű 35 W-os és 7 db T1 jelű 27 W-os
lámpatest), a Vizy Zsigmond utcákban és a két utcát összekötő közlekedési út (8 db T2 jelű 35 W-os) mellett.
A feladatok teijes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki 1eírás, hatósági engedélyek, a kiviteli terv és a tételes árazatlan
költségvetési kiírás tartalmazta.

IV. szakasz: Eljárás
N.1) Meghatáíozás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2)Azeljárásfajtája:NemzetiKbt.i15.§NllLe'Ijárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás va[ryversenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó kőzzététel

A hirdetmény száma a Hivata,Ios Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési ErtesíLőben:

IV.2,2) Hirdetmény kőzzététe|e nélküI induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájókoztatásának napja:

202I.o1.29

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

1

i IV.2.4) Elektronlkustót eltérű kommunlkáclós eszközök alkalmazásának lndoka:
i

közbeszerzési dokumentumok elektronikustó] ettérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz2 Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1'

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett aiánlatok száma: 5

Y.2,2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerintl tartalmi eleme(i):

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Otys Úttechnika Kft, Magyarország 2030 Erd, Bádogos u. 57 1465].018213
: Az qjánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó

jogszabályokban előírt feltéte]eknek. Ajánlattevő nem áI1 az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az ajánlat érvényes.
Ajánlat értékeIési szempont szerinti tarta]mi elemei:
1. djánlatí ár (nettó HUF) 158.302,109,, Ft
2. A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember közlekedésépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 36
hónap
3. A kÖtelezőjótáIlási időn (12 hónap) felüli többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 24 hónap
4. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása a szerződés teljesítóse során (0_3 fő) 3 fő

Szomor és Társa Epító Kft., Magyarols7ág 1098 Budapest, Epreserdő Utca 12 I/8. 11,876511,243

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajántattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó
jogszabálYokban e}ŐÍrt feitételeknek. Ajánlattevő nem ál] az ajánlattételi feihívásban előírtkizáró okok hatálya alatt,
Az ajánlat érvényes.
A,jánlat értékeIési szempont szerinti tartalmi e]emei:
1. Ajánlati ár (nettó HUF) LB4.244.107,- Ft
2. A teljesítésben részt vevő éPÍtésvezető szakember közlekedésépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 36
hónap
3. A kÖtelezőjótáIlási időn (12 hónap) felüli többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 12 hónap
4. Hátrányos helyzetű munkavállalÓk foglalkoztatása a szerződés teljesítése során {o_3 fő) 0 fő

SWiETELSKY ÉPÍtő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1O16 Budapest, Mészáros utca 1,0572795241,

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételí felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban elŐÍrt fe]tételeknek. Ajánlattevő nern áll az ajánIattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az ajánlat érvényes.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tarta]mi elemei;
1. Ajánlati ár (nettó HUF) 186.687 ,27L,- Ft
2, A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember közlekedésépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 36
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hónap

3. A kötelezőjótáliási időn (12 hónap) felüli többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 24hőnap
4. Hátrányos helyzetű munkaváilalók foglalkoztatása a szerződés te|esítése során (0-3 fő) 2 fő

Penta Á]talános Epítőipari Korláto]t Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 cödöltő, 10452556244
Kenyérgyári Út 1/E,

Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamínt a vonatkozó
jogszabályokban eiőírt feltételeknek. Ájánlattevő nem á11 az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya aiatt.
Az ajánlat érvényes.
A*jánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eIemei:
1. Aiánlati ár (nettó HUF) 206.356.786,- Ft
2. A teljesítésben részt vevó építésvezető szakember közlekedésépítés terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 36
hónap
3. A kötelezőjótállási időn (12 hónap) felüli többletjótállás időtartama (0-24 hónap) 24 hónap
4. Hátrányos helyzetú munkaválialók foglalkoztatása a szer_ződés teljesítése során (0-3 fő) 3 fő

Y.2.3') Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámma1 szorzott értékelési pontszámok
aj ánlattevőnként:

1 0000Otys Úttechnika Kft

Szöveqes értékelés:

Szomor és Társa Epítő Kft

Szöveges értéke]és:

B01 3

SWIETELSKY Epítő Korlátolt Fe]el,ő_sqégű Társaság

Szöveges érl.ékelés:

Penta Á-ltalános Építőipari Korláto]t Fe]elősségű Társaság

Szöveges értékeIés:

8369

Y.2,4) Az ajánlatok értókelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszerekrrek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közótti pontszámot:

- Az ,,Ajánlati ár" értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további
megajánlott érték a Közbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról" kiadott útmutatójának (KE. 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1, sz. mellékletA.l.aa.) pontja szerinti fordított
arányosítás módszeréve] kerülnek meghatározásra. A,jánlatkérő a pontozás során egy tizedesjegyig számo].
- ,,A teljesítésben részt vevő építésvezető szakember közlekedésépítés terén szerzett szakmai tapasztalata tekintetében a
legkedvezőbb (Iegmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánl<ltt értékek a Közbeszerzési Hatóság ,,A nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KE. 2O20. évi 60. szám; 2020. március 25,) 1". sz.
mellék]et A. l.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszeréve1 kerüInek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek
kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vál]a]t releváns szakmai tapasztalat időtaftama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a
pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egvaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.
Amennyiben az ajánlatban a tárgyi szempontra a megajánlást - releváns szakmai tapasztalat - időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat
erre a szempontra ,,0" pontszámot kap.
- ,,A többlet jótállás időtartama" tekintetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maxirná]is pontszámot, a további
megajánlott ériékek a Közbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról" (KE. 2020. évi 60. szám; 2020. március 25,) L sz, me]Iék]etA.l.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével
kerülnek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra. Amennyiben az ajánlatban vállalt teljes körű -
többletjótátlási időtartam eléri vagy meghaladja a 24 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére
egyaránt 24 hónap kerül behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban a váIlalt többletjótállás időtartama nulla hónap, úgy az ajánlat
erre a szempontra ,,0" pontszámot kap.
- A hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása értékelési szempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság ,,A nyertes ajánlattevő kiváIasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáróI" kiadott útmutatóiának (KE. 2020. évi 60. szám; 2020. márcir,rs 25.) 1. sz.mel]éklet A.1.
ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszeréve] kerü]nek meghatározásra. A pontszámok egy tizedesjegyig kerülnek kiszámításra.
Amennyiben az ajánlatban vállalt hátrányos helyzetű munkavá]]alók alkalmazása eléri vagy meghaladja a 3 főt, úgy a pontszámítási
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képletbe az Alegiobb és az AvizsgáIt érték helyére egyaránt 3 fő kerül behelyettesítésre. Amennyiben az ajánlatban vállalt hátrányos
helyzetű munkavál]a]ók alkalmazása nul19 fő, úgy az ajánlat eITe a szempontra ,,0" pontszámot kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.7' A nyertes aiánlaltevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Otys Úttechnika Kft, Magyarország 2030 Erd, Bádogos u. 57 14651018213

Ellenszolgáltatás összege (nettó); 158.302.109,- Ft
A kiváIasztás indokai:
A nyertes ajánlattevő érvényes ajánlata a legiobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a súlyszámmal korrigált legtöbb -
maximális - pontszámot kapta) az ajánlattételi felhívásban és kózbeszerzési dokumentumban meghatározott szempontok szerint.

v.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2,'l"l,> Az alkalmasság igazolásában részt vevó szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma ós az alka]massági követelmény(ek) megjelölése, ame]y(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szer\tezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő qjánlatában:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vótele:

V.2.11) Az alkalrnasság igazolásában rószt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alka]massági kóvetelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szewezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.I2) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az éwénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

KELI-BAU rpítőipari és Szolgáitató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3135 1429908321,2
Szécsónyfelfalu, HRSZ : 350/4

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a
kÖzbeszerzési dokumentumokban, vaiamint ajogszabályokban (Kbt, 71. § (9) bekezdés a) pontja) meghatározott feltételeknek _

érvénytelen ajánlatot nyújtott be az alábbi indok miatt:

- Az ajánlattevŐ, hiánypótlás/felvilágosítás keretében sem tudta tisztázni az értékelési szempont tekintetében megajánlott
szakember fe1olvasó lapon feltÜntetett szakmai tapasztalata, valamint az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum (Önéletrajz) kÖzótti ellentmondá9t, ezze1 együtt a feloIvasólapon feitüntetett adatot nem sikerült alátámasztanía.

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

VI. szakasz: I(iegészítő ínformácíók
VI.l) További információk:

i VI.1.1) A szerződéskötósl moratórium ldótartama
]
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Kezdete:

Moratóriummal kapcso]atos további információk:

Lejárata:

VI. 1. 2 ) Az ősszegezés elkészítésének időpontja:

VI. 1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka3

VI. 1. 5) Az ősszegezés módosításának idópontja:

VI. 1.6) A módosított összegezés negküldésének időpontja:

VI. 1.7) Az összegezés javításának indokal

VI.1.8) Az ősszegezós Jaűtásának ldópontJal

VI.1.9) A Jaűtott összegezés megküldósónek tdópontja:

VI.l. 10) Továbbt lnformáclók:

ös sznc nzÉ sEKHEz KApc soLóDó ELJÁRÁsI c sELEKMENvEK

Összesen: 0 sor (1 / 1)

Eljárási cselekmény típusa *

Nincsenek megjeleníthető e]emek!
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