14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: 1087 Budapest Kerepesi út 29/B
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Repülési akadályok bemérése és adatbázisba rendezése Kecskemét körzetében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A kecskeméti katonai repülőtér ARP-jétől számított 45 km-es

sugarú körrel határolt területen belül (kivéve a repülőtér kerítéssel határolt területét), minden
olyan természetes vagy mesterséges tereptárgy helyzetének meghatározása síkrajzi
koordinátákkal, balti magasság meghatározással, valamint relatív magasságának bemérésével,
amelyek a légi forgalom szempontjából akadályt képeznek
A kecskeméti katonai repülőtér 10 kilométer sugarú környezetében, minden az átlagos
terepszinthez viszonyítva 25 méter magas, vagy annál magasabb mesterséges és természetes
tereptárgyat fel kell kutatni, meg kell határozni a helyzetét, relatív és abszolút magasságát
valamint jellegét.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik része 115.§ (1) bekezdés alapján indított közbeszerzési

eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2016.08.03.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:2V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: [1] Rész száma: [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
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 tevők2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
1. az ajánlattevő neve: Pécsi Geodézia Kft.
ajánlattevő székhelye: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 17.
Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1) bekezdés
alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Nettó ajánlati ár
Késedelmi kötbér napi mértéke (min.0,2% - max. 2%)

17 880 000 Ft
2 % /nap

2. az ajánlattevő neve: Geofor Föld és Bányamérési Kft.
ajánlattevő székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1) bekezdés
alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Nettó ajánlati ár
Késedelmi kötbér napi mértéke (min.0,2% - max. 2%)

17 980 000 Ft
0,5 % /nap

3. az ajánlattevő neve: Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.
ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.
Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1) bekezdés
alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Nettó ajánlati ár

17 950 000 Ft

Késedelmi kötbér napi mértéke (min.0,2% - max. 2%)

1 % /nap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Pécsi Geodézia Kft.
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
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 első értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ár a maximális 10
pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a
fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési
Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június
1.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés (Késedelmi kötbér napi mértéke):
Ajánlattevőnek a vállalkozói ár nettó összegének minimum 0,5 %-a / nap késedelmi kötbért kell
vállalnia.
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az képezi, hogy az Ajánlattevő milyen
mértékű napi késedelmi kötbért vállal. A 0,5 % / nap késedelmi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó
ajánlatok érvénytelenek. A 2 % / nap késedelmi kötbért meghaladó vállalást tartalmazó ajánlat nem
érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 % / napként és 10 ponttal értékeli.

A legmagasabb mértékű napi késedelmi kötbért tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális
10 pontot, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a egyenes
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):

P = A vizsgált / A legjobb X (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
az ajánlattevő neve: Pécsi Geodézia Kft.
ajánlattevő székhelye: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 17.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 17 880 000 Ft
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai
alkalmasságát az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően
igazolta. Pécsi Geodézia Kft. ajánlattevő tette a bírálati szempont szerinti legkedvezőbb (legjobb ár-érték
arányt tartalmazó) érvényes ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: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:2V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:-2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 tevők2VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2016/09/07 / Lejárata: 2016/09/11
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.09.06
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.09.06.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

