ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000947512021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

V001, S001 Víziközműveinek vagyonértékelése

Ajánlatkérő
neve:

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

Postai cím:

Rákóczi Ferenc Utca 19.

Város:

Szombathely

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Vízi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

kvizi@vasiviz.hu

Telefon:

11316385218

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

Kármen
+36 94516262

+36 94516290

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.vasiviz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Biró Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Klapka utca 4-6. Utca 4-6. A. lph. 604.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@drbirojudit.hu

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Biró
Telefon:

Postai irányítószám:

1134

Ország:

18197536241

Magyarország

Judit
+36 304842108

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:
A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
V001, S001 Víziközműveinek vagyonértékelése

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer és S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer víziközművei,
azaz két darab víziközmű rendszer vagyonértékelésének elkészítése a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet előírásai szerint.
A főbb mennyiségi adatok:
V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszeren:
Ivóvízhálózat hossza: 741.070 fm
Bekötések száma: 31.471 db
Vízműtelepek vízkezelési kapacitása: 26.768 m3/d
Vízjogi üzemeltetési engedély szerinti mértékadó évi összes vízmennyiség: 8.285.000 m3/év
S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszeren:
Gravitációs csatornahálózat hossza: 428.690 fm
Nyomott szennyvízcsatorna hossza: 105.030 fm
Bekötések száma: 26.711 db
Szennyvíztisztító telep névleges kapacitása: 45.000 m3/nap, 262.500 LE
Mindkét rendszernél:
•
Térképi nyilvántartás 85% digitalizált (objektum alapú, EOV koordináta helyesen)
•
A fentiekben megadott mennyiségektől való eltérés lehetősége: +10 %
A vagyonértékelésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak, különösen: 2011. évi CCIX. törvény, az 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet, a 24/2013. (V. 29) NFM rendelet, előírásainak.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is
elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

156

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt., Magyarország 1132 Budapest, Alig
Utca 14

13047821241

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme
(i):
Ajánlattevő neve: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1132 Budapest Alig Utca 14
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01-10-044933
Ajánlattevő adószáma: 13047821-2-41
Ajánlati ár (nettó) Ft: 40 951 000
ÁFA Ft: 11 056 770
Ajánlati ár (bruttó) Ft: 52 007 770
Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap): 2
Az alkalmasság körében bemutatott MSZ 1) szakember 3 éven túli többlettapasztalata (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap,
a leghosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember tekintetében): 60
Ajánlatkérővel szemben kizáró ok nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Ajánlatkérő az ajánlati ár, valamint a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, mely során a legkedvezőbb megajánlás a
legalacsonyabb érték kapja a legmagasabb pontszámot (felső ponthatár), a többi megajánlás ehhez viszonyítva (fordított arányosan)
kevesebbet.
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér és a szakember többlettapasztalata tekintetében a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével
határozza meg, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt., Magyarország 1132 Budapest, Alig Utca 14

13047821241

Ajánlattevő neve: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1132 Budapest Alig Utca 14
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01-10-044933
Ajánlattevő adószáma: 13047821-2-41
Ajánlati ár (nettó) Ft: 40 951 000
ÁFA Ft: 11 056 770
Ajánlati ár (bruttó) Ft: 52 007 770
Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap): 2
Az alkalmasság körében bemutatott MSZ 1) szakember 3 éven túli többlettapasztalata (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap,
a leghosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember tekintetében): 60
Ajánlatkérő tette az értékelési szempont szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
helyszíni szemlékben való közreműködés, helyszíni felmérések, vizsgálatok víziközmű vagyonelemek állagmutatóinak és várható
élettartamának meghatározása szakértői közreműködés, ellenőrzés
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Konstruktív Mérnöki iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3 szakértői közreműködés, ellenőrzés /76.), adószáma: 258773572-19
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Konstruktív Mérnöki iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 3 szakértői közreműködés, ellenőrzés /76.), adószáma: 258773572-19

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.09.03

Lejárata:

2021.09.13

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.09.03
2021.09.03

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az alábbi ajánlatok nem kerültek elbírálásra:Ajánlattevő neve: Interauditor Neuner, Henzl, Honti
Tanácsadó Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty Utca 16-18. ép. fszt. 1/F.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01-09-063211
Ajánlattevő adószáma: 10272172-2-42
Ajánlati ár (nettó) Ft: 44 850 000
ÁFA Ft: 12 109 500
Ajánlati ár (bruttó) Ft: 56 959 500
Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap): 2
Az alkalmasság körében bemutatott MSZ 1) szakember 3 éven túli többlettapasztalata (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap, a
leghosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember tekintetében): 37
Értékelési pontszám: 930,4
Ajánlattevő neve: BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1118 Budapest Rétköz Utca 5.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-677099
Ajánlattevő adószáma: 11794077-2-43
Ajánlati ár (nettó) Ft: 86 100 000
ÁFA Ft: 23 247 000
Ajánlati ár (bruttó) Ft: 109 347 000
Késedelmi kötbér mértéke %/nap (min. 0,5%/nap legkedvezőbb szintje 2%/nap): 2
Az alkalmasság körében bemutatott MSZ 1) szakember 3 éven túli többlettapasztalata (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap, a
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leghosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember tekintetében): 36
Értékelési pontszám: 580,8

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

