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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.kgprocure.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 94999299Fax:+36 703001643Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.vasiviz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 94516290Fax:Telefon:E-mail:

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

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.Ajánlatkérő 
neve:

Iparterület - szennyvíz elvezetés kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000796482022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 11316385218

Rákóczi Ferenc Utca 19.

Szombathely HU222 9700

Vizi Kármen

kvizi@vasiviz.hu +36 94516262

KG Procure Korlátolt Felelősségű Társaság 25393105218

Hideg Utca 23

Horvátzsidány HU222 9733

Balogh Klaudia

kozbeszerzes@kgprocure.hu
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

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

II.szakasz: Tárgy

Szennyvízvezeték építése az alábbiak szerint: 
 
A Szombathely 019/5. hrsz.-ú nyugati útpadka mellett található, 020/10. hrsz.-ú terület zöldterületén meglévő DN 400 HOBAS CC GRP 
csatornacső, SN 10000 csatornacső meghosszabbításával összesen 1227 m szennyvízvezeték megépítése, amelyből 
-        S-1 jelű szennyvízvezeték 0-13. csomóponti szakaszán: DN 400 HOBAS CC GRP csatornacső, SN 10000 csatornacsőből  
        676,5 m csővezeték, 
-        S-1 jelű szennyvízvezeték 13-21. csomóponti szakaszán: DN 400 HOBAS CC GRP csatornacső, SN 10000  
        csatornacsőből 462,5 m csővezeték, 
-        NY-jelű nyomóvezeték jelű szennyvízvezeték: D 110 KPE PE 100 SDR 17 nyomócsőből 88 m csővezeték 
épül. 
 
A szennyvízvezeték építése során a felbontott útpadkát, útalapot helyre kell állítani a Műszaki leírásban részletezettek szerint. 
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.  
Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Műszaki leírás a vízvezeték építését is tartalmazza, azonban a vízvezeték építése jelen 
közbeszerzési eljárásnak nem tárgya! 
Tájékoztatjuk továbbá a T. Ajánlattevőket arról, hogy a szennyvízvezeték építéséhez szükséges csővezetéket az Ajánlatkérő biztosítja. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Iparterület - szennyvíz elvezetés kivitelezése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik része XVII. fejezet

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

Értékelési szempontok: 
1. Megnevezés: "Egyösszegű nettó ajánlati ár"; Súlyszám: 70; Értékelési módszer: Fordított arányosítás. 
2. Megnevezés: "36 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0 -max. 24 hónap): 0 hónap"; Súlyszám: 15; Értékelési módszer: 
Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24.  A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe 
vételre a pontszámítás során! 
3. Megnevezés: "A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai 
tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36)"; Súlyszám: 15; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 36. A 
maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
 
Fordított arányosítás során alkalmazott képlet: 
P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(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 

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:

Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

Szöveges értékelés:

850.00"Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

- Egyösszegű nettó ajánlati ár: 213 997 355,- Ft; 
- 36 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0 -max. 24 hónap): 0 hónap, 
- A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata 
(hónap) (minimum 0, maximum 36): 36 hónap. 
Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

12632125218"Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Mérleg Utca 2.

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:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

- Egyösszegű nettó ajánlati ár: 213 997 355,- Ft; 
- 36 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0 -max. 24 hónap): 0 hónap, 
- A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata 
(hónap) (minimum 0, maximum 36): 36 hónap. 
Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.  
Az Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

12632125218"Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Mérleg Utca 2.

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)

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Egyenes arányosítás során alkalmazott képlet: 
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(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.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a 
bírálatot.  
Az Ajánlattevők értékelési pontszámai: 
- LITOR Kft.: 785.73 pont; 
- TIA 2002 Kft.: 730,53 pont; 
- "Szkendó" Kft.: 850.00 pont.

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:

Kbt. 131. § (6) bek.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.19Lejárata:2022.07.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.07.14

2022.07.14
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