
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

I. szakasz: Ajánlatkérő

14. melléklet a 44/2015. (XL 2.) MvM rendelethez’

1.1) Név és címeki ÚelöUe meg az eljárásértfelelá’s összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok Postai irányítószám: 5000 Ország: Magyarország

11. szakasz: Tárgy

11.1) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya:
‚~Szolnok vízitúra megállóhely kialakítása, rézsűlépcsá’ és kikötőbakok építése és annakjárulékos munkái

11.2) A közbeszerzés mennyisége

Szolnok vízitúra megállóhely kialakítása, rézsűlépcső és kikötőbakok építése és am~ak járulékos munkái.

A felújítás során az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor:

Az épület tervezett funkciója a Tisza folyón a vízi turizmus számára kialakított megállóhelyhez (úszóstég
kapcsolódó öltöző — szociális - csónaktároló épület.

Az épületben az alábbi főbb funkcionális egységek kerülnek kialakításra:

- nemenkénti öltöző, hozzákapcsolódóan zuhanyzó — mosdó — Wc, Wc- mosdó helyiségek
- étkező — teakonyha helyiség
- csónaktároló helyiség, ahol tároló áliványokon 25-30 db kajak — kenu tárolása biztosított
- kiegészítő helyiségek (gépészet, takarító eszköz, tároló)

A tervezett rézsűlépcső (vízi létesítmény) létesítésének célja a megállóhely és a Tisza folyó 333+620 fkm
szelvényben lehelyezésre kerülő úszómű közötti gyalogos közlekedés biztosítsa.

CPV Kód: Főtárgy:

Fő tárgy: 45000000-7 Építési munkák

IV. szakasz: Eljárás

[V.1) Meghatározás

[V.1.1) A Kbt. mely része, iUetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. III. rész XVII. fejezet 11 5.~
(1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
[V.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 1 15.* (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
[V.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: Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forint, valamint a 1 15.~
alkalmazhatóságához előírt egyéb feltételek is fennállnak.

egállapította: 43/2016. (XII. 30.) MvM rendelet 12. ~ (5), 5. melléklet. Hatályos: 2017. I. 1-től.

dr. Csaba
fete~oy~kkredjtá~t
~

Lajs~j~1jiszám: 00946

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról



IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 []~ ][ ]~ ][ ]/[][][][] (KE-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 20 18/04/14
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: Az

ajánlatkérő a becsült érték meghatározása során a tételes és szakáganként részletes- szaktervező által
készített-költségbecsiésen alapul. A tervező a tételes költségvetés árazásánál figyelembe vette az Epítőipari Üsszevont
Normarendszer és az Epítőipari Költségbecslési Segédlet javaslatait, továbbá atérségrejellemző építőipari árakat.
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredményei

A szerződés száma: 1 Rész száma:i Elnevezés: Szolnok vízitúra megállóhely kialakítása, rézsűlépcsá’ és kikötőbakok
építése és annakjárulékos munkái

Az eljárás eredményes volt X igen o nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem .

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: -
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása 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

1. Bruttó vállalkozói díj (3 % tartalékkeret
nélkül) 64.368.257 Ft

Tartalékkeret összege 1.931.048 Ft

Bruttó váUalkozói díj a 3 százalék
tartalékkerettel növelt összege 66.299.305 Ft

dr. E~zt ri Csaba
fele’ős kreditá~t

közbesze/ ‘sYzaktanácsadó
Lajstr zám: 00946

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3, azaz három darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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

1. ajánlat ajánlattevője:
MONILEA Kit. (székhely: 5435 Martfű, Borostyán u.4. adószám: 1366003’7-2-16)

Értékelési szempontként ajánlat:

2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás ~g~Jnem



megvalósításában részt vett szakemberre!, aki
vízjogi létesítési engedély köteles vízi
létesítmény építésében és/vagy felújításában
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem)

2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás
megvalósításában részt vett szakemberre!, aki
vízjogi létesítési engedély köteles vízi
létesítmény építésében és/vagy felújításában
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik

dr. EszJ~ri Csaba
feIeI~5pJakkreditáIt

közbesze&~f~ktanácsadó
~ajstFomszám: 00946

3. Jótállási idő (min. 12 - max. 36 hónap) 12 hónap

Ajánlatát a közbeszerzési kiírásban e!őírtaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be.

2. ajánlat ajánlattevője:
NIKE 26 Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Jósika ui?. adószám:11503136-2-16)

Értékelési szempontként ajánlat:

1. Bruttó vállalkozói díj (3 % tartalékkeret
nélkül) 61.264.800 Ft

Tartalékkeret összege 1.837.944 Ft

Bruttó vállalkozói díj a 3 százalék
tartalékkerettel növelt összege 63.102.744 Ft

2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás
megvalósításában részt vett szakemberrel, aki
vízjogi létesítési engedély köteles vízi
létesítmény építésében és/vagy felújításában
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem)

3. Jótállási idő (min. 12 - max. 36 hónap) 12 hónap

Ajánlatát a közbeszerzési kiírásban előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be.

3. ajánlat ajánlattevője:
Pallai Ban Kft.(székhely: 5008 Szolnok, Cseresznye u. 22. adószám: 2589121 8~2i 6)

Értékelési szempontként ajánlat:

1. Bruttó vállalkozói díj (3 % tartalékkeret
nélkül) 65.251.391 Ft

Tartalékkeret összege 1.957.541 Ft

Bruttó vállalkozói díj a 3 százalék
tartalékkerettel növelt összege 67.208.932 Ft

igen/nem



(igeninem)

3. JótáHási idő (min. 12 - max. 36 hónap) 12 hónap

Ajánlatát a közbeszerzési kiírásban előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, Jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

‚ MÓMLEA Kft. Niké 26 Kft. Pallai Bau Kft.A reszszempontok ‚ . .

Az értékelés részszempontjai súlyszámai ~adott Értákelási Értékelési Ertekelesi
(adott esetben alszempontjai esetben az Értákelési pontszám Értékelési pontszám Értékelési polszam

is) alszempontok pontsiárn ás súlyszám pontszám és súlyszám pontszám ‚ ‚
‚ . . . sulyszamsulyszamai is) szorzata szorzata

szorzata

Ajúnlali ár (bru[ló 3%
tartalékkerettel növelt 70 95,22 6665,4 100 7000 91 6370

vállalkozói díj)

Ajárilattevő rendelkezik-e
olyan, jelen közbeszerzés

tárgya szerinti építési
beruházás megvalósításában
részt vett szakemberrel, aki
vízjogi létesítési engedély 20 100 2000 100 2000 0 0
köteles vízi létesítmény

építésében és/vagy
felújításában szerzett szakmai

gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem)

Jótállási idő (min. 12 - max. 10 100 1000 100 1000
honap) 100 1000

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

dr. Esztári Csaba
felelős ~<kreditált

közbeszer~i ~z~ktanác$ad(
Lajstro111szam~ 00946

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

összegei ajánlattevőnként:
9665,4 10000 7370

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 1. bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. bírálati résszempontnál a pontkiosztás,
míg 3. részszempontnál az arányosítás módszere került alkalmazásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának

indokai:
NIKE 26 Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Jósika u. 17. adószám: 11503136-2-16)

1. Bruttó vállalkozói díj (3 % tartalékkeret
nélkül) 61.264.800 Ft



Tartalékkeret összege 1.837.944 Ft

Bruttó váflalkozói díj a 3 százalék
tartalékkerettel növelt összege 63.102.744 Ft

2. Ajánlattevő rendelkezik-e olyan, jelen
közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás
megvalósításában részt vett szakemberre!, aki
vízjogi létesítési engedély köteles ‘,‘~ jg~/nem
létesítmény építésében és/vagy felújításában
szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
(igenlnem)

3. Jótállási idő (min. 12 - max. 36 hónap) 12 hónap

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.10) További információk: -

7
dr. Es tá i saba

felel’s edit~It
közbeszerz si nácsadó

Lajstro zám: 00946

~z Ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat

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 x igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni: rézsűlépcső és kikötőbakok munkái
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) AlváUalkozó(k) megnevezése, adószáma
Vízép-Kör Kivitelező és Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Körte u. I/B.; adószám:
11273626-2-16)
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: -

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: -

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

VI. 1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 201 8/09/04/ Lejárata: 2018/09/11
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 20 18/09/03
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/09/03
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: -


