ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000153962020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Szombathely - Északi Iparterület fejlesztése

Ajánlatkérő
neve:

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Nemzeti azonosítószám

Postai cím:

Rákóczi Ferenc Utca 19.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

Vizi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kvizi@vasiviz.hu

Telefon:

EKRSZ_
78320321

9700

Ország:

Magyarország

Kármen
+36 94516262

Fax:

+36 94516290

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
12861114

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

www.vasiviz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 1-3

Város:

Szombathely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU222

Dr.

Molnár

kozbeszerzes@szombathely.hu

EKR000153962020

Telefon:

Postai irányítószám:

9700

Ország:

Magyarország

Hajnalka
+36 94520201

Fax:

+36 94328148

2020.05.05 18:16:53

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

www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
46989905

Nemzeti azonosítószám

Városligeti Fasor 47-49.

Postai cím:
Város:

Dr. Biró Ügyvédi Iroda

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Biró

drbirojudit@t-online.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1071

Ország:

Magyarország

Judit
+36 17800990

Fax:

+36 17995270

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

www.vasiviz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Szombathely - Északi Iparterület fejlesztése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Szombathely Északi Iparterület fejlesztése – szennyvízvezeték építése A munkák tartalmazzák különösképpen, de nem kizárólagosan:
DN500 Hobas SN10000 csatorna építése dúcolt munkaárokba 68 fm DN400 Hobas SN10000 csatorna építése dúcolt munkaárokba
164 fm DN160 Hobas SN10000 illesztő idom-csatorna építése dúcolt munkaárokba 4 fm A teljes szakaszon szükséges a munkavégzés
teljes ideje alatt a víztelenítés. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megközelíthetőségét a kivitelezés teljes ideje
alatt biztosítani kell. A megépítendő csatornaszakasz szakszerű csatlakoztatását az előző ütemben kiépített csatornaszakaszhoz meg
kell valósítani. A részletes mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.

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

EKR000153962020

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

37

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
A szerződés száma:
Igen

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

2

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

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

14854675218

Ajánlattevő neve: Alpok Terra Kft. Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 32. Ajánlattevő adószáma:
14854675-2-18 Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-108974 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12
hónap, előny a több): 12 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szennyvízelvezetési rendszer építése és/vagy felújítása tárgyú projektek során szerzett
szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó): 16 Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő az 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4)
bekezdés 1-4. pontja szerinti munkavállalók száma (minimum 0 fő, maximum 1 fő): 1 Egyösszegű NETTÓ ajánlati ár (Ft): 84 799
650 ÁFA: 22 895 366 Egyösszegű BRUTTÓ ajánlati ár (Ft): 107 693 016 Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel,
alkalmasságát megfelelően igazolta, ajánlata érvényes

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság

944

Szöveges értékelés:

"Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.

801.9

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, mely során a legkedvezőbb megajánlás a
legalacsonyabb érték kapja a legmagasabb pontszámot, a többi megajánlás ehhez viszonyítva (fordított arányosan) kevesebbet.
Ajánlatkérő a jótállás és a szakmai tapasztalat időtartama, valamint a munkavállalók foglalkoztatása tekintetében a pontszámot az
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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:
Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 32

14854675218

Ajánlattevő neve: Alpok Terra Kft. Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 32. Ajánlattevő adószáma:
14854675-2-18 Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-108974 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12
hónap, előny a több): 12 Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ az alkalmassági
minimumkövetelményt meghaladó szennyvízelvezetési rendszer építése és/vagy felújítása tárgyú projektek során szerzett
szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó): 16 Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő az 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4)
bekezdés 1-4. pontja szerinti munkavállalók száma (minimum 0 fő, maximum 1 fő): 1 Egyösszegű NETTÓ ajánlati ár (Ft): 84 799
650 ÁFA: 22 895 366 Egyösszegű BRUTTÓ ajánlati ár (Ft): 107 693 016 Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
csatornaszakasz kivitelezési részfeladatai, szakértői tevékenység, földmunka részfeladatai, csőfektetés részfeladatai, aknaépítés
részfeladatai
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Víznyomó Kft. 7831 Pellérd, József Attila utca 1. adószáma: 25381458-2-02
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:
Víznyomó Kft. 7831 Pellérd, József Attila utca 1. adószáma: 25381458-2-02, Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság MR pontja

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:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000153962020

VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.04.20

Kezdete:

Lejárata:

2020.04.30

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.04.17
2020.04.20

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:
Adminisztrációs hiba miatt nem került kitöltésre az Összegezés V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek pontja.
2020.05.05

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2020.05.05

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.04.20 17:46:50

drbirojudit

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása

2020.05.05 18:11:43

drbirojudit

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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