14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Postai cím: Rákóczi u. 11.
Város: Marcali

Postai irányítószám: 8700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: építési beruházás
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Marcali, Móra utca ivóvíz- és csapadékvíz-hálózat rekonstrukció
Főbb mennyiségek:
4.1.Vízvezeték rekonstrukció:
Megépítendő vezetékszakaszok.
VR-1-0 jelű vízvezeték (Móra Ferenc utca):
312,90 m D110 KPE PE100 SDR17 vízvezeték17,50 m D63 KPE PE100 SDR17 házi bekötés,
16,40 m D90, 21,20 m D160 KPE védőcső elhelyezése,4 db földalatti elzáró, beépítési készlettel
VR-1-1 jelű vízvezeték (Gábor Áron utca):
97,00 m D90 KPE PE100 SDR17 vízvezeték,13,45 m D63 KPE PE100 SDR17 házi bekötés 9,00 m D90, 26,80 m D160
KPE védőcső elhelyezése, 2 db földalatti elzáró beépítési készlettel
VR-2-0 jelű vízvezeték:
158,50 m D110 KPE PE100 SDR17 vízvezeték, 16,47 m D63 KPE PE100 SDR17 házi bekötés,
13,10 m D90, 12,20 m D160 KPE védőcső elhelyezése, 1 db földalatti elzáró beépítési készlettel
Közműkeresztezések kialakítása, a tervdokumentáció alapján.
A vezeték fölé közműjelölő szalag elhelyezése kötelező, amelynek min. 50 cm magasságban kell lennie a vízvezeték
felső palástjától!
4.2.Csapadékvízelvezetési munkák
Móra utcai csapadékvízelvezetés
CSR-1-0 jelű szakasz: 128,1 m DN 300 vasbeton cső, 5 db tisztítóakna víznyelő ráccsal, 5 db
víznyelőakna, 42,4 m DN 300 KG-PVC SN8 bekötővezeték, 6,5 m víznyelő rácsos folyókával kialakítva, 1 akna
megszűntetéssel, eltömedékeléssel.
CSR-2-0 jelű szakasz: 118,0 m DN 300 vasbeton cső, 4 db tisztítóakna, 5 db tisztítóakna víznyelő
ráccsal, 4 db víznyelőakna, 39,4 m DN 300 KG-PVC SN8 bekötővezeték, 6,5 m Víznyelő rácsos
folyókával kialakítva, 1 zárt rendszerű vízelvezetőszakasz és akna megszűntetéssel, eltömedékeléssel.
Közműkeresztezések kialakítása a tervek alapján.
4.3. Móra Ferenc utcai útburkolat helyreállítása
Sorszám

Elvégzendő munka

1
2
3
4

Aszfalt marás 0-4 cm
Meglévő aszfalt bontása
Zúzottköves burkolat bontása 20cm vtg.
Élvágás

területek, hosszak
1933,00
654,00
524,00
306,00

mértékegység
m2
m2
m2
m

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kiemelt szegély bontása
Aszfalt AC-11 kopó
Aszfalt AC-11 kötő
Ckt
Homokos kavics
Homokos kavics szegély körül
Térkő újra rakása
Fektető ágyazat 2/5
Kiemelt szegély
Süllyesztett szegély
„K” szegély
Füvesítés
Zöldfelület rendezése
Fakivágás
Közműaknák szintre emelése
Útburkolati jel

639,00
2345,00
883,00
883,00
883,00
296,00
6,00
6,00
522,00
25,00
70,00
426,00
426,00
2,00
21,00
6,50

m
m2
m2
m2
m3
m3
m2
m2
m
m
m
m2
m2
db
db
m2

A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a kiviteli
tervdokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás, vízjogi létesítési engedély) tartalmazza.
A műszaki, szakmai, megvalósítási feladatokat, kötelezettségeket, annak feltételrendszereit a
kivitelezési tervdokumentáció, a munka-és egészségügyi tervfejezet, vízjogi létesítési engedély és a
közműüzemeltetői hozzájárulások részletesen tartalmazzák.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) nomenklatúra:
Fő tárgy:
45232151-5
Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
Kiegészítő tárgy:
45247112-8
Vízelvezető csatorna építése
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
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 (2018/02/16)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés – Marcali, Móra u. ivó- és csapadékvízhálózat rekonstrukció
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
TUBI-HANI Kft.
1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 18.
adószáma: 23496264-2-43
Ajánlata a hiánypótlást és felvilágosítás-kérést követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, a további
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (vállakozási díj) (HUF) tartalékkeret nélkül: 57.508.525 HUF
Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva, 0-24 hó között, a kötelező 36 hónapon felüli többletvállalást kérjük
itt megadni): 48 hó
KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft.
8700 Marcali, Rákóczi u. 15.
adószáma: 10305344-2-14
Ajánlata a hiánypótlást és felvilágosítás-kérést követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, a további
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (vállakozási díj) (HUF) tartalékkeret nélkül: 47.242.169 HUF
Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva, 0-24 hó között, a kötelező 36 hónapon felüli többletvállalást kérjük
itt megadni): 36+24 hó

2

SYRIUSBAU Kft.
8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 62.
adószáma: 14202009-2-14
Ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, a további közbeszerzési dokumentumokban és a
jogszabályokban foglalt feltételeknek. Ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel nem megfelelő.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Nettó ajánlati ár (vállakozási díj) (HUF) tartalékkeret nélkül: 72.151.811 HUF
Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva, 0-24 hó között, a kötelező 36 hónapon felüli többletvállalást kérjük
itt megadni): 24 hó

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés

A részszempontok
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súlyszámai

(adott esetben
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700

6,55

458,5

Vállalt többletjótállási idő
(hónapokban
megadva, 0-24 hó
között)

30

10

300

10

300

10

300

A súlyszámmal
szorzott

874,7

értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

1000

758,5

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10
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: 2
A ponthatárok közötti pontszámok megadásának módszere:
Számítási módszer az 1. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem (legalacsonyabb nettó ár) 10 pontot kap,
a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással
kerül kiszámításra.
A bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján fordított
arányosítás az alábbi képlettel:
1. ba) Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Alegjobb
P  Pmin

Pmax  Pmin
Avizsgált

azaz

P 

Alegjobb
Avizsgált

Pmax

 P min   Pmin

ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Számítási módszer a 2. bírálati részszempontnál: A legkedvezőbb ajánlati elem (előírt jótállási időn felül vállalt
legmagasabb többlet-jótállási idő) 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra. Amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt 60
hónap jótállási időn felül nem vállal többletjótállást, 0 pontot kap.
A bírálat módszere a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján egyenes
arányosítás az alábbi képlettel:
1. bb) Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Avizsgált
P  Pmin

Pmax  Pmin
Alegjobb

azaz

P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax

 P min   Pmin

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 legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban

meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott,
a kerekítés szabályainak figyelembevételével két tizedes jegyig kiszámított értékelési pontszámot megszorozza a hozzá
tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat lesz a legjobb ár-érték arányú, azaz a nyertes ajánlat.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
KÖZÚT Építő és Szolgáltató Kft.
8700 Marcali, Rákóczi u. 15.
adószáma: 10305344-2-14
az ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár (vállakozási díj) (HUF) tartalékkeret nélkül: 47.242.169 HUF
Ajánlata a hiánypótlást és felvilágosítás-kérést követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, a további
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az érvényes ajánlatok értékelését
követően a legmagasabb összpontszámú ajánlat. Az ellenszolgáltatás összege a rendelkezésre álló fedezet mértékére
tekintettel megfelelő.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Ajánlatkérő nem jelölt meg második legkedvezőbb ajánlatot tevőt.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
vízvezeték építés (54. munkanem)
Burkolat építési munkák (aszfaltozás)
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, adószáma: 2
Nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1. sz. Mélyépítő Kft.
8600 Siófok, Kele u. 116.
adószáma: 11232399-2-14
Az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt hiányosságokat nem pótolta. Ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (3) bekezdés
e) pontja szerint, egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, mivel
ajánlatában a Vízvezeték költségvetés 29. tételét nem a kiírásnak megfelelően szerepeltette.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2018/03/14) / Lejárata: (2018/03/20)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/14)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/14)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

