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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 76320893Fax:+36 76320893Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://hiros-sport.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://hiros-sport.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76418910Fax: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

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Parkolók létesítése - 2. ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000939632021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket 
Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

21067202203

Olimpia Utca 1/A

Kecskemét HU331 6000

Patay Balázs

titkarsag@hiros-sport.hu +36 76500320

7D Tender Kft. 22749349243

Bartók Béla Út 51. fszt. 3.

Budapest HU110 1114

Simon Krisztián

kozbeszerzes@tendermed.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

„Kecskemét, Nyíri út, Benkó Zoltán Szabadidőközpont előtti területen parkolók létesítése - 2. ütem” 
         
CPV:         
45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 
45233200-1 Különféle útburkolatok 
45233228-3 Útburkolat építése 
45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka 
 
Nyertes ajánlattevő feladata: 
- parkoló, parkoló kiszolgáló út, közlekedőterület építése 
- meglévő aszfaltburkolatú kiszolgáló út felújítása 
- kapcsolódó zöldterületi rendezés 
 
Parkoló kiszolgáló út:                       1.389 m2 
Parkoló építés:                         884 m2 
Gyalogos közlekedőterület:         194 m2 
Meglévő aszfaltút felújítás:         499 m2 
Zöldfelület rendezés:                 512 m2 
Összesen:                           2.966 m2 
 
 
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési 
kiírás határozza meg. 
 
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás 
csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Parkolók létesítése - 2. ütem

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Résszempont: ajánlattevő ajánlata súlyszám/pontszám/súlyozott pontszám 
 
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül): 115 053 042,- Ft  70/10/700 
2. részszempont: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ” vagy „MV-KÉ-R”, illetve azzal 
egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati 

Szöveges értékelés:

1000VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Bírálóbizottság a benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a VER-BAU Építőipari és Szolgáltató 
Kft. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a 
jogszabályban foglalt feltételeknek. Ajánlattevő nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
         
Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Garay 
utca 11.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül): 115 053 042,- Ft 
2. részszempont: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ” vagy „MV-KÉ-R”, illetve azzal egyenértékűnek 
tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 
24         
3. résszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 24 
 

11374150403VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 6000 Kecskemét, Garay Utca 11

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

2021.07.30

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

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelő, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VER-BAU Építőipari és 
Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt.   
 
A fentiek alapján tárgyi közbeszerzési eljárás eljárás nyertese a VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Garay 
utca 11.) ajánlattevő.  
 
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül): 115 053 042,- Ft 
2. részszempont: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ” vagy „MV-KÉ-R”, illetve azzal egyenértékűnek 
tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 
24         
3. résszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 24 

11374150403VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 6000 Kecskemét, Garay Utca 11

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb 
(legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2-3. 
értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem 
kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 
 

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:

idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 24         15/10/150 
3. résszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 24  15/10/150 
Összesített pont: 1000
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdésében foglaltakat. Az eljárásban beérkezett, de elbírálásra nem kerülő ajánlatok: 
 
Mester-Bau 2002 Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva, Tövis u. 18., adószáma: 11575588-2-03) 
 
Résszempont: ajánlattevő ajánlata súlyszám/pontszám/súlyozott pontszám 
 
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül): 129 299 450,- Ft        70/8,9/623 
2. részszempont: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „MV-KÉ” vagy „MV-KÉ-R”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett 
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlati idő feletti gyakorlati ideje (min. 0 – max. 24 hónap): 24        15/10/150 
3. résszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap): 24        15/10/150 
Összesített pont:        923 
 

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:

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:

2021.10.04Lejárata:2021.09.29Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő 2021. szeptember 3. napján hiánypótlási felhívást küldött a Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 
Kecskemét, Madách utca 8.) ajánlattevő részére. Bírálóbizottság megállapította, hogy a Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (6000 Kecskemét, Madách utca 8.) ajánlattevő nem nyújtotta be hiánypótlását a hiánypótlási határidő lejártáig (2021. 
szeptember 7. napján 17:00 óra), ezért ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11429638203Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 6000 Kecskemét, Madách Utca 8

2021.09.28

2021.09.28
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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