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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Határnyiladék tisztítása 2360/2019

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/
gyor-moson-sopron-megyei-rendor-fokapitanysag

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Határnyiladék tisztítása 2360/2019Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000552682019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság

EKRSZ_
56070497

Szent Imre Út 2-4.

Győr HU221 9024

Horváth Júlia

horvathju@gyor.police.hu +36 96520000
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V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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:

2019.07.15

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:

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 Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozó államhatáron, meghatározott határszakaszokon biztosítani kell a határvonal szárazföldi 
szakaszának mindkét oldalán 1 méter széles sávot, valamint a határvonal mellett elhelyezett határjelek körül 1 méter sugarú körzetet 
fáktól és bokroktól, valamint a határjelek láthatóságát korlátozó egyéb növényzettől szabadon tartását. A közbeszerzés tárgya tehát a 
határnyiladék és határjelek körüli tisztítási munka elvégzése. Az osztrák-magyar határ vonatkozásában nem a teljes határszakaszon, 
hanem meghatározott alszakaszokon kell tisztítási munkát végezni, melyek összesen 89.222,37 méter hosszúságot tesznek ki. Ezen 
kijelölt alszakaszokon mindkét állam területén 1-1 méter, összességében 2 méter szélességben kell a határnyiladék tisztítását végezni, 
mely mindösszesen 178.444,74 m2 nagyságú terület. A szlovák-magyar szakaszon összesen 6.798 méter hosszúságú területen 
kizárólag a magyar oldalon kell a határnyiladékot növényzettől megtisztítani és a határjelek láthatóság biztosítani 1 méter 
szélességben, ami 6.798 m2 területet jelent. A megyét érintő teljes megtisztítandó terület 185.242,74 m2. A tisztítási munkát 2019 
évben 2 alkalommal kell elvégezni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A Kbt. harmadik része szerinti uniós értékhatár alatti eljárás

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 12.966.992,- Ft. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány 
értékelési szempont alapján értékelte az ajánlatokat. A bírálat során megállapítást nyert, hogy Ajánlattevő az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be, az ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlata megfelel a 
rendelkezésre álló pénzügyi fedezetnek.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az, amely a szempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a 
legmagasabb összesített pontszámot éri el. Az értékelés során használt képlet a fordított arányosság képlete, mely mindkét értékelési 
szempont esetében alkalmazandó volt.

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:

Szöveges értékelés:

170B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó vállalkozói átalány díj (forint): 12.966.992,- Vállalt teljesítési határidő (min. 30 nap, max.45 nap): 30 Alkalmasság 
indoklása: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, jogi, közbeszerzési, pénzügyi és szakmai szempontból megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Határnyiladék tisztítás

BAKONYI LOGGER Kft. 23562284-2-19



EKR000552682019

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.03Lejárata:2019.10.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlattevő részéről az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül ajánlat érkezett. Ajánlatkérő 2019. augusztus 14. 
napján a Kbt. 71. § alapján hiánypótlásra szólította fel Ajánlattevőt az alábbiak szerint:  Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre 
bocsátott „Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról” elnevezésű űrlap kitöltése során elmulasztotta megjelölni az Ajánlatkérő 
által az ajánlattételi felhívás III.1.1) pontjában megjelölt a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjait az ajánlattevőt érintő 
kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan.  Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott „Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) 
bekezdés alapján” elnevezésű űrlap kitöltése során elmulasztotta megjelölni az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás III.1.1) 
pontjában megjelölt a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjait az alvállalkozóra vonatkozó kizáró okok kapcsán. A 
részletezett hiányosságok alapján Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívta Ajánlattevőt az EKR-ben rendelkezésre bocsátott 
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról és a Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján elnevezésű űrlapok, nyilatkozatok 
javított benyújtására. Ajánlatkérő a benyújtásra kerülő ajánlatok között észlelt aránytalanul alacsony összeget tartalmazó 
ajánlatokat az értékelési szempontként figyelembe vett nettó vállalkozói átalány díj (forint) tekintetében, melyre az érintett 
ajánlattevőktől Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján indokolást kért 2019. augusztus 14. napján. 
Ajánlatkérő tájékoztatta ajánlattevőket, hogy a Kbt. 72. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek összehasonlítás céljából 
lehetősége van a többi ajánlattevőtől is bekérni meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat, mely lehetőséggel 
Ajánlatkérő élt és Nemes Bau Plusz Kft. is indokolás benyújtására kérte. Az indokolás, valamint a hiánypótlás benyújtásának 
határideje 2019. augusztus 22. 14:00 óra volt. Ajánlattevő sem az indokolást, sem a hiánypótlást nem nyújtotta be, ezáltal 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

14292990208Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron
, Varsa Utca 8

Ajánlattevő részéről az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül ajánlat érkezett. Azonban Ajánlatkérő 2019. augusztus 
14. napján a Kbt. 71. § alapján hiánypótlásra szólította fel Ajánlattevőt tekintettel arra, hogy a „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) 
bekezdése, és a 67. § (1) bekezdése szerint” elnevezésű dokumentumot az ajánlata részeként nem csatolta és hiánypótlás 
keretében nyújtsa be nyilatkozatát. Ajánlatkérő megítélése szerint az ajánlat aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az 
értékelési szempontként figyelembe vett nettó vállalkozói átalány díj (forint) tekintetében, erre figyelemmel Ajánlatkérő a Kbt. 
72. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján indokolást kért 2019. augusztus 14. napján. Az ár-indokolás, valamint a 
hiánypótlás benyújtásának határideje 2019. augusztus 22. 14:00 óra volt. Ajánlattevő sem az indokolást, sem a hiánypótlást nem 
nyújtotta be, ezáltal ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

77095743223Bogdán Mihály, 6230 Soltvadkert, Kiss Ernő Utca 120

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2019.09.27

2019.10.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.09.27 11:43:50 horvathjulia

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

El nem bírált ajánlatok az alábbiak: Ajánlattevő neve: KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár Kadocsa Utca 48. Nettó vállalkozó átalány díj (forint): 23 340 600 Vállalt teljesítési határidő 
(min. 30 nap, max. 45 nap): 30 Ajánlattevő neve: Örvidéki Kerítésépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 9900 Körmend 
Rákóczi Ferenc Utca 74. Nettó vállalkozó átalány díj (forint): 22 230 000 Vállalt teljesítési határidő (min. 30 nap, max. 45 nap): 38

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:




