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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 94328148Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

S001 Szhely-Kőszeg szennyvízrendszer rekonstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000069722020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. EKRSZ_
78320321

Rákóczi Ferenc Utca 19.

Szombathely HU222 9700

Vízi Kármen

kvizi@vasiviz.hu +36 94516262

Igen

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
12861114

Kossuth Lajos Utca 1-3

Szombathely HU222 9700

Molnár Hajnalka

kozbeszerzes@szombathely.hu +36 94520201



EKR000069722020

S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer rekonstrukciója A munkák tartalmazzák különösképpen, de nem 
kizárólagosan: Szombathely - Alkotás u.: 413 fm 30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 9 db D1000 tisztító akna csere,
204,5 fm 29 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 9 db aknafedlap csere, szintbehelyezés, 43,4 fm-en 14 db víznyelő bekötővezeték 
cseréje Szombathely - Szűrcsapó utca (Szabó Miklós - Akacs Mihály utca ker.): 202 fm 30/45 betoncsatorna bélelése, 7 db D1000 
tisztítóakna csere, 78,9 fm 9 db D200 beton bekötővezeték bélelés Szombathely - Somogyi B. u. (Hargita u. – Szűrcsapó u.-ig): 134 fm 
30/45 betoncsatorna béleléses csatorna rekonstrukció, 4 db D1000 tisztító akna csere, 120 fm 20 db D200 beton bekötővezeték bélelés
, 9,1 fm 2 db víznyelő bekötővezeték cseréje Szombathely - Hargita u. (Somogyi B. - Szabó M. u.): 100 fm 30/45 betoncsatorna 
béleléses csatorna rekonstrukció, 4 db D1000 tisztítóakna csere, 69,8 fm 10 db D200 beton bekötővezeték bélelés, 18,2 fm 4 db db 
víznyelő bekötővezeték cseréje Kőszeg- Liszt Ferenc u.: 275 fm D300 betoncsatorna bélelése, 12 db D1000 tisztítóakna csere, 300 fm 
21 db D200 beton bekötővezeték bélelés A fenti munkák elvégzéséhez szükséges ideiglenes üzem kialakítása és lefolytatása. A 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

S001 Szhely-Kőszeg szennyvízrendszer rekonstrukció

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 17995270Fax:+36 17800990Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 94562535Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Nem

Kőszeg Város Önkormányzata EKRSZ_
84180931

Jurisics Tér 8

Kőszeg HU222 9730

Fekete Balázs

fejlesztesi.iroda@koszeg.hu +36 94562522

Nem

Dr. Biró Ügyvédi Iroda EKRSZ_
46989905

Városligeti Fasor 47-49.

Budapest HU110 1071

Biró Judit

drbirojudit@t-online.hu
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

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:

23A 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

mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza. A kiépített létesítmények 
geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális 
formában át kell adni.

Harmadik Rész

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

Nem

Jelen eljárásban 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, azonban mindkét ajánlat érvénytelen, érvényes ajánlatot az ajánlattevők nem 
nyújtottak be. A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi 
jelentkezést nyújtottak be. Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel csak érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be az ajánlattevők.
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VI.1.10) További információk:

2020.03.16VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2020.03.16VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

Az Összegezés V.1.1) pontja adminisztrációs hibát tartalmazott (3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot), ezért az javításra került (2 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot).

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattal kapcsolatban hiánypótlás elrendelésére volt szükség. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában az
alábbiakat írta elő: MR Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé 
számított megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített, kivitelezésre vonatkozó referenciával, amely minimum 300 fm 
betoncsatorna béleléses csatorna felújítását tartalmazta. A minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlattevő a 
fentiek igazolására csatolta a referenciaigazolást, melyből azonban az ajánlatkérő az előírásoknak (betoncsatorna béleléses 
csatorna felújítását) való megfelelést megállapítani nem tudta. Az Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság határidőre nem 
teljesítette a hiánypótlást, ezért az alkalmassági követelményeknek való megfelelés nem állapítható meg. A Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést. Mivel az Alpok Terra 
Korlátolt Felelősségű Társaság nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, ezért az ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

14854675218Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 
32

Ajánlattevő határidőre benyújtotta végső ajánlatát. Az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlat részeként csatolt 
Felolvasólapon, illetőleg az EKR rendszerében feltöltött dokumentumok között csatolt árazott költségvetésben megjelölt ajánlati 
ár eltér egymástól. Az árazott költségvetésben Ajánlatkérő nem észlelt számítási hibát, így az ajánlat számítási hibára való 
hivatkozással nem javítható. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbe-szerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a rész-vételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt 
formai követelményeit. A 3.Kf.650.103/2013/5. számú ítélet, illetőleg a Miniszterelnökség által kibocsátott szabályossági 
útmutató is kimondja, hogy amennyiben egy ajánlaton belül a felolvasólapon és a részletes árajánlatban két eltérő ajánlati érték 
szerepel, ez jogszerűen csak számítási hiba javítással orvosolható; ha az ajánlatban nincs számítási hiba, az ellentmondás nem 
feloldható, így a felolvasólap – számítási hiba javításának körébe nem eső – javítására nincs lehetőség. A fentiekre tekintettel 
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

14064726210AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3326 
Ostoros, Damjanich János Utca 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2020.03.13

2020.03.13
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.03.13 17:02:50 drbirojudit

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő megállapította azt is, hogy a benyújtott ajánlatok nem felelnek meg az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet (
nettó 142.000.000 Ft) összegének, ezért az eljárás érvényes ajánlat esetében is eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján.




