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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:21546/2018  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal 
történő felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt 
keretében

Közbeszerzés 
tárgya:

Bugyi Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000895682018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Bugyi Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_
68323345

Bugyi HU120 2347

Beleznay Tér 1

Somogyi Béla

polgarmester@bugyi.hu +36 29547502
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid 
ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45233228-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000895682018Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő felújítására a VP6-7.2.1
-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt keretében

Építési beruházás

A tervezett útépítési munkák teljes hossza: 1204,4 m lesz. Az összesen 6,0 m széles biztonságos, 
két irányú forgalmú útpálya kétoldali lejtése 2,5 %-ra van tervezve. Az út szélei süllyesztett 
szegélyezéssel lesznek ellátva, mely szegélyezés oldalirányban megtámasztja a burkolt út 
szerkezetét, a padka esése pedig 1,5 %-os lesz. A csapadékvíz elszikkasztása a jelenlegi 
zöldterületen történik a meglévő árokrendszer felhasználásával, rendezésével, ill. 
rekonstrukciójával. Az árkok trapéz keresztszelvényűek lesznek 1:1,5 arányú rézsűhajlás 
kialakítással és 0,4 m mélységgel, az út szegélyétől 1,0 m távolságra tervezve. A kialakítandó útnak
a 01258/3 hrsz. alatt található gyepburkolatú csatorna keresztezésénél egy  800 mm-es áteresz 
valamint egy tolózár található, melyeknek használatát és működését a tervezett útépítés nem 
befolyásolja. A tervezett útburkolat rétegrendje a következő lesz: - 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg - 5
cm AC-11 aszfalt kötőréteg - 5 cm folytonos szemelosztású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg, mint 
kiegyenlítő rtg. - 20 cm ágyazati rétegként alkalmas 0/55 tört beton A süllyesztett szegély 
kialakítása a következő lesz: - 15 x 20 x 40 cm-es előregyártott betonszegély - min. 10 cm vtg. C-12 
beton ágyazat - 10 cm homokos kavics ágyazat Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét,
hogy a beruházás építési engedélyköteles munkákat tartalmaz. A beszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra
, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett 
ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent 
meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja. A teljes mennyiséggel 
kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

70Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A tervezett útépítési munkák teljes hossza: 1204,4 m lesz. Az összesen 6,0 m széles biztonságos, két irányú forgalmú útpálya kétoldali 
lejtése 2,5 %-ra van tervezve. Az út szélei süllyesztett szegélyezéssel lesznek ellátva, mely szegélyezés oldalirányban megtámasztja a 
burkolt út szerkezetét, a padka esése pedig 1,5 %-os lesz. A csapadékvíz elszikkasztása a jelenlegi zöldterületen történik a meglévő 
árokrendszer felhasználásával, rendezésével, ill. rekonstrukciójával. Az árkok trapéz keresztszelvényűek lesznek 1:1,5 arányú 
rézsűhajlás kialakítással és 0,4 m mélységgel, az út szegélyétől 1,0 m távolságra tervezve. A kialakítandó útnak a 01258/3 hrsz. alatt 
található gyepburkolatú csatorna keresztezésénél egy  800 mm-es áteresz valamint egy tolózár található, melyeknek használatát és 
működését a tervezett útépítés nem befolyásolja. A tervezett útburkolat rétegrendje a következő lesz: - 5 cm AC-11 aszfalt kopóréteg - 
5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg - 5 cm folytonos szemelosztású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg, mint kiegyenlítő rtg. - 20 cm ágyazati 
rétegként alkalmas 0/55 tört beton A süllyesztett szegély kialakítása a következő lesz: - 15 x 20 x 40 cm-es előregyártott betonszegély -
min. 10 cm vtg. C-12 beton ágyazat - 10 cm homokos kavics ágyazat Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 
beruházás építési engedélyköteles munkákat tartalmaz. A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé 
teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő 
a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű 
megajánlásait is elfogadja. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45233228-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

01279/1,2hrsz út szilárd burkolattal való ellátásaII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

(ek) értéke)

Bugyi Nagyközség közigazgatási területén megtalálható 01279/1,2 hrsz külterületi út

Igen

A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai
tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap)

20

Többletjótállás mértéke hónapban megadva a minimálisan kötelező 36 hónap 
felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

10

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem
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V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Alkalmazandók továbbá különösen: - Adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény); - az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. 
rendelet; - 321/2015. Korm. rendelet; - 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); - 424/2017. Korm. rendelet; - 2013. évi V. törvény

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Igen

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Nem

Nem

Nem
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

Pénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

01279/1,2hrsz út szilárd burkolattal való ellátásaElnevezés:

Nem

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal 
történő felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt keretében” című közbeszerzési eljárását eredménytelennek 
nyilvánítja a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be 
az eljárás során. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 
Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint: A Kbt. 81. § (5) bekezdése 
alapján a bíráló bizottság megállapította, hogy hiánypótlást követően az értékelés során a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a 
benyújtott ajánlata tekintetében nem felel meg a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, 
figyelemmel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidőre nem teljesítette, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján érvénytelen.
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VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

2018.10.31

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

12533583213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Tsz telep KülterületEgyéb cím adatok:

HU120NUTS-kód:DÉLEGYHÁZAVáros:MagyarországOrszág:2337Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
54721195

Nemzeti azonosítószámGerulus Kereskedelmi és Szolgáltató KftHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2018.11.20 Egresi Márton Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

(A rendszer automatikusan tölti)2018.11.20

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indította, tekintettel arra, hogy az építési beruházás 
becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett öt - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - 
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5
) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét alkalmazta.




