Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pásztó Város Önkormányzat, 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u
35.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Pásztó, öt utca burkolat felújítása
Mennyisége:
Csermely utca: 332 m2 nemesített padka, 584 m2 8 cm zúzottkő kiegyenlítés, , 584 m2 4 cm
AC 11 aszfalt kopóréteg Esze Tamás utca: 432 m2 nemesített padka, 850 m2 2+4 cm AC 11
kopóréteg Muzslai utca: 1200 m2 nemesített padka, 2236 m2 8 cm zúzottkő kiegyenlítés, ,
2236 m2 4 cm AC 11 kopóréteg Nyírfácska utca: 315 m2 nemesített padka, 554 m2 2+4 cm
AC kopóréteg Nyomda utca: 336 m2 nemesített padka, 833 m2 2+4 cm AC 11 kopóréteg
3. A választott eljárás fajtája: nyílt
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti
indokolás: c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás? 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):lsd 6 b) pont
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
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Az ajánlattevő neve, székhelye:
Az ajánlattevő neve, székhelye:
Magyar Aszfalt Kft.
HE-DO Kft.
1135 Budapest, Szegedi út 35-37 2161 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1100
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemeire
maximális 100 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig
arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő egyenes (2-3-4 bírálati szempont),
ill. fordított arányosítással (1. bírálati szempont)
(KT 2/2004. sz módosított ajánlása szerint)
5. A bíráló bizottság szakmai tagozata az ajánlatokat sorbarendezi. A legkedvezőbb helyezés
100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma a sorbarendezés
módszerével kerül kiszámításra, majd ezt követően az alszempontok pontszáma a bíráló
bizottság szakmai tagozata létszáma szerinti matematikai átlaggal kerülnek kiszámításra.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
HE-DO Kft., 2161 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1., 06-37-560-091
Összességében a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 9257,5000 pont
Ellenszolgáltatás összege: nettó 12 171 559,00 Ft
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37., 06-36-413-590
Összességében a legelőnyösebb ajánlat, mert az elért pontszám: 8482,1029 pont
Ellenszolgáltatás összege: nettó 13 580 000,00 Ft
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? nem
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? nem
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része,
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: padkakészítési
munkák, burkolatmarási munkák, útépítési előkészítési munkák
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. január
11.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:
eredményhirdetést követő naptól számított 7. nap
14.* Egyéb információk: 15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és
közzétételének/megküldésének napja: 2009/12/07 KÉ24565/2009 146. szám
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. január 11. 11.00
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. január 11.
19.* Az összegezés javításának indoka:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

