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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

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:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
70582176

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

HU321

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Piac Utca 20.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Paróczai

kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

Telefon:

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

www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.debrecen.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000020022019

Postai irányítószám:

4024

Ország:

Magyarország

Bernadett
+36 52511550

Fax:

+36 52511552

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása
földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési
munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint: 393 043 m3 nyílt
medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli
elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel (talajjavító réteg, védőréteg), 1 962 078 m2 talajstabilizáció (
talajstabilizációs réteg), 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó
kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági
engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6
db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése. 1. ütem
: 393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése csőátereszekkel, 879 797 m3 humusz
leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3
töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja,
egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély
fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak
kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz
szükséges kapcsolódó járulékos munkák. 2. ütem: 24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése
és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés,
kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák. A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett
DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen
gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

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

2019/S 010-017868

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

10

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

EKR000020022019

Igen

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.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1037 Budapest, Bojtár Utca 53.

14776355244

A hiánypótlási és felvilágosítás benyújtásának határidejéig a Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037
Budapest, Bojtár utca 53.) ajánlattevő megfelelően pótolta hiányosságát, így ajánlata összhangban került az ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételekkel. Ezen határidő lejártáig
továbbá a Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) önkéntes hiánypótlás keretében
megfelelően becsatolta a javított ESPD dokumentumot, valamint az alkalmasság és a kizáró okok alátámasztására szolgáló
igazolásokat. 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer
kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe
bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) /: 5 A kivitelezés
vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/: 36 4. Ajánlati ár (
nettó HUF): 22.299.943.763.- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000

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:
1-3. szempont: pontozás, 4. szempont esetén: egyenes arányosítás, 5. ár szempont: fordított arányosítás.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1037 Budapest, Bojtár Utca 53.

14776355244

A hiánypótlási és felvilágosítás benyújtásának határidejéig a Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037
Budapest, Bojtár utca 53.) ajánlattevő megfelelően pótolta hiányosságát, így ajánlata összhangban került az ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételekkel. Ezen határidő lejártáig
továbbá a Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) önkéntes hiánypótlás keretében
megfelelően becsatolta a javított ESPD dokumentumot, valamint az alkalmasság és a kizáró okok alátámasztására szolgáló
igazolásokat. 1. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki zárt vízelvezető rendszer
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kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen 2. Rendelkezik-e a teljesítésbe
bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki nyílt medrű árok kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett
tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen): igen Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) /: 5 A kivitelezés
vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/: 36 4. Ajánlati ár (
nettó HUF): 22.299.943.763.- Ft
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
humuszleszedés, nagytömegű földmunkák (bevágás-töltésépítés), SZK1 és SZK2 rétegek készítése, talajstabilizáció készítése,
drén rendszer fektetése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer építése, zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, csőáteresz
építése
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
OK BAU Kft.; 11313667-2-41
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:
OK BAU Kft.; 11313667-2-41; III.1.3. M1. alk.követelmény következő része: 25000 m zárt vízelvezető rendszer és/vagy
csapadékvízelvezető rendszer kivitelezésére von.referencia, mely tartalmaz csőáteresz építést is

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

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150 11426628403
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok áttanulmányozása során megállapította, hogy a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (1074
Budapest, Rákóczi út 70-72.) ajánlattevő a felolvasólapján található ajánlati ár megajánlását nem támasztotta alá szakmai
ajánlatával annak ellenére, hogy az árazatlan költségvetés beárazva történő benyújtásának szükségességét Ajánlatkérő
kiegészítő tájékoztatás keretében is megerősítette. Az árazott költségvetés hiánya olyan jelentős nem egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba, mely hiánypótlás keretében nem javítható, illetve pótolható. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) bekezdésére tekintettel
a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. A fentiekre tekintettel a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1133 Budapest, Váci
Út 76

10683833241

A hiánypótlási és felvilágosítás benyújtásának határidejéig HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1133 Budapest Váci út 76.) hiányosságait csak részben pótolta, így ajánlatukban a hiánypótlási felhívásban előírt
hiányosságok a költségvetés vonatkozásában továbbra is fennállnak, mely alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára
tekintettel ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.03.09

Kezdete:

Lejárata:

2019.03.18

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.03.08

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

2019.03.08

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:
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazta a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatok értékelésének eredményeképpen
megállapításra került, hogy a Market Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata az összességében legelőnyösebb, pontszáma 1.000 pont, ezért az
A-Híd Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata (pontszáma: 934,20 pont) a továbbiakban nem vett részt a bírálatban. A hiányzó pénzügyi fedezet
kiegészítésre került. A karakterkorlátra tekintettel a V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele pont folytatása: tervezés, minősítés,
geodézia, monitoring kutak készítése

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó
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