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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 52796176Fax:+36 709461000Telefon:E-mail:

LászlóDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.szerencs.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.szerencs.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52796176Fax:Telefon:E-mail:

LászlóDr.Kapcsolattartó 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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szerencs Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytérKözbeszerzés 
tárgya:
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E50 - Bírálati szakasz
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Szabó Tamás
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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

A tervezett kivitelezés két különálló fázisban két külön közbeszerzési eljárásban fog tervezetten megvalósulni. Elképzelhető, hogy a 
tervekben vagy a műszaki leírásokban ennek nyoma már felbukkan és olyan munkálatok is szerepelhetnek, amelyek az árazatlan 
költségvetésben nem szerepelnek. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólag a közzétett árazatlan költségvetésben szereplő munkanemek 
megvalósítását érinti, bármely. a közzétett tervdokumentációban, műszaki leírásban szereplő ettől eltérő tétel, utalás esetén a 
költségvetésben szereplő tétel az irányadó, azaz kizárólag az árazatlan költségvetésben szereplő tételeket kell beárazni és kivitelezni 
a jelen eljárás alapján, az abban nem szereplő munkálatok a másik közbeszerzés tárgyát képezik majd, a Ptk-tól eltérően 
többletmunkaként nem értrelmezhetőek csak azért, mert a tervdokumentációban, műszaki leírásban esetleg szerepelnek. 
 
A tervezési terület Szerencs város 37-es útja mellett fekszik, a világ örökségi kapuzatnál. Értékét a településen belüli elhelyezkedése 
jelenti, amely miatt kitűnő lehetőség különféle kulturális rendezvények lebonyolítására, valamint kilátó üzemeltetésére a már meglévő 
„Zemplén Kapuja” által. 
Az átmenő forgalom turisztikai figyelem felkeltése céljából is nagyszerű lehetőség. A terület jelenleg fűvel, gazzal borított. A jelenlegi 
eljárással érintett rendezvény tér kialakítása a második ütemben megvalósuló infó pont kialakításával és a meglévő kilátóval egy 
egységet képez majd. 
Elsődleges célja a kulturális rendezvények helyének biztosítása, az ide látogató vendégek fogadása, útbaigazítása, valamint kilátó 
üzemeltetése. 
A terület két részből áll, egy nagyobb rendezvény térből, valamint egy kisebb térből, amin a turisztikai infó pont helyezkedik el 
tervezetten. 
A rendezvény téren lehetőség nyílik időszakos kiállítások bemutatására, valamint kulturális rendezvények lebonyolítására is. Ezeket 
segítik elő burkolatba süllyesztett áram vételi források, a kétoldali lámpaoszlop sor, ami a megfelelő világításról gondoskodik. Ezen 
kívül a pihenést szolgáló padok elhelyezése is a komfortosabb időtöltést segíti elő.  
A tervek szerint a második ütemben a kisebb tér részen egy kávézóval kombinált infó pont kerül kialakításra, amely fedett részével 
hozzájárul a kényelmes használatához rossz időjárási körülmények között is. Az infó ponton férfi-női mosdó is kialakításra kerül, 
valamint egy színpadként is használható nagyméretű terasz. Az épületből történik a kilátó kiszolgálása is. A rendezvénytér geometriai 
mérete 23 x 55 m, valamint beton térburkolattal épül. A rövidebb oldal felében a teljes hosszon kialakításra kerül úgynevezett 
magaspont. A beavatkozási terület keresztesése „tetőszelvényű” kétoldali, mértéke 1,5 %-os a meglévő nyílt felszínű földmedrű 
csapadékvíz elvezető árok irányába. A rendezvénytér külső határoló élei előregyártott süllyesztett szegéllyel épülnek. A meglévő árok 
és a süllyesztett szegéllyel határolt térburkolat között 0,50 - 1,00 m széles nemesített útpadka épül.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Zemplén Kapuja kilátó és kulturális rendezvénytér

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Az 1. részszempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik az alábbiak szerint: 1. Amennyiben Ajánlattevő 
a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megvalósításába legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van útépítésben szerzett 
legalább három év gyakorlata 10 pontot kap. 2. Amennyiben Ajánlattevő a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás 
megvalósításába nem von be legalább 1 fő olyan szakembert, akinek van útépítésben szerzett legalább három év gyakorlata 0 pontot 
kap. Az így kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (30). Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési 
szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi, erre tekintettel Nyertes 
Ajánlattevő köteles az általa megajánlott, útépítésben szerzett legalább három év gyakorlattal rendelkező szakembert a szerződés 
teljesítésének ideje alatt folyamatosan foglalkoztatni. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség 
érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a 
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a 
pontozás az alábbiak szerint történik: Az ajánlati ár értékelési részszempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti 
pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x 
(Pmax-Pmin) ] + Pmin ahol: 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 Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

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:

Összességében a legelőnyösebb ajánlat.Szöveges értékelés:

700.00INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van útépítésben szerzett 
legalább három év gyakorlata (igen/nem): nem. 
Ajánlati ár (Nettó Ft): 53 927 604.-Ft. 
Ajánlata hibát, hiányosságot, nem egyértelmű kijelentést nem tartalmazott, ajánlata az eljárást megindító felhívással és az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokkal összhangban került benyújtásra.

25523687209INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4033 Debrecen, Veres Péter 
Utca 141

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

1A 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:

2020.10.17

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:

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (Nettó Ft): 53 927 604.-Ft. 
Ajánlata hibát, hiányosságot, nem egyértelmű kijelentést nem tartalmazott, ajánlata az eljárást megindító felhívással és az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokkal összhangban került benyújtásra. 
Összességében a legelőnyösebb ajánlat.

25523687209INARHI BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4033 Debrecen, Veres Péter Utca 141

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)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési 
szempontrendszer keretében megajánlott tartalmat a teljesítés során Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A fenti módszerek alapján 
kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat 
minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai 
kerekítés szabályai szerint.
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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:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.11.02

2020.11.02
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