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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 19.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szombathelyi Rohonci út szennyvízvezeték rekonstrukciójának kivitelezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely Rohonci úti meglévő 30/45 beton szennyvízcsatorna szakasz rekonstrukciója a Rohonci út-Deák F. utca keresztezősétől
Ény-i irányban. Az épülő új csatorna szakasz átmérője, anyaga és hossza DN 650 HOBAS CC GRP SN 10000 csatorna 123,5 fm
3 db új 1,0 m átmérőjű tisztító akna DN 1000/1200/40 400 kN
4 db meglévő házi bekötés, illetve 3 db új tisztítóaknához 2-2 db (összesen 6 db) víznyelőbekötés cseréje történik.
A szükséges víztelenítési munkák elvégzése, a vezetékszakaszok vizsgálatainak elvégzése, szennyvízelvezetés folyamatos üzeméhez
a műszaki feltételek biztosítása a kivitelezés alatt. Úthelyreállítás: nyomvonalas

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja
alapján
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ 1][ 1][ 0][ 7][ 9]/[2][0 ][1 ][7 ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Szombathelyi Rohonci út szennyvízvezeték rekonstrukciójának kivitelezése
A részvételi szakasz eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [ 2]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
„Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
adószáma: 12632125-2-18
A részvételre jelentkezőkkel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, alkalmasságukat megfelelően igazolták, a jelentkezésük
érvényes.
BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
1071 Budapest, Dembinszky utca 10. fszt. 2.
adószáma: 26866336-2-42
A részvételre jelentkezőkkel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, alkalmasságukat megfelelően igazolták, a jelentkezésük
érvényes.

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
„Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
adószáma: 12632125-2-18
BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
1071 Budapest, Dembinszky utca 10. fszt. 2.
adószáma: 26866336-2-42

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett

intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/08/18)
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/08/18)
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: 2
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

