
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok 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.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 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) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 



IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1
 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 
2
 [ 1] Elnevezés: Szombathelyi Rohonci út szennyvízvezeték 

rekonstrukciójának kivitelezése 

Az eljárás 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:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 
2
 

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): 

1. Ajánlat 

neve: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság 

székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky utca 10. fszt. 2. 

adószáma: 26866336-2-42 

cégjegyzékszáma: 01-06-775769 

kapcsolattartó neve: Krenner Tibor 

telefonszáma: 0694/500-191 

e-mail címe: info@bit-ep.hu 

 

1. Jótállás időtartama (hónapban minimum 36 hónap maximum 60 hónap) 

    39 hónap 

2. A környezetszennyezés csökkentése érdekében az építési hulladék elszállításának bemutatása                                    

tgk. környezetvédelmi osztályba sorolás: 07 

3. 20 tonna feletti saját tömegű közúti közlekedésre alkalmas gumikerekes forgó-rakodógép     

                                                  igen / nem 

4. Késedelmi kötbér mértéke (legalább 500.000,- Ft/nap) 

    500.000,- Ft/nap 

5. A környezet terhelésének és a lakosság zavarásának időintervalluma (tényleges munkavégzés időtartama, napokban megadva 

maximum 90 nap)                                                     90 nap 

4. Egyösszegű ajánlati ár:   155.800.000,- Ft 

 

2. Ajánlat 

neve: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. 

székhelye: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2. 

adószáma: 12632125-2-18 

mailto:info@bit-ep.hu


cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-104679 

kapcsolattartó neve: Takács Sándor ügyvezető 

telefonszáma: 06 70 314 4842 

e-mail címe: info@szkendo.hu 

 

1. Jótállás időtartama (hónapban minimum 36 hónap maximum 60 hónap) 

    40 hónap 

2. A környezetszennyezés csökkentése érdekében az építési hulladék elszállításának bemutatása     

                                                                07 

3. 20 tonna feletti saját tömegű közúti közlekedésre alkalmas gumikerekes forgó-rakodógép     

                                                  igen / nem 

4. Késedelmi kötbér mértéke (legalább 500.000,- Ft/nap) 

    510.000,- Ft/nap 

5. A környezet terhelésének és a lakosság zavarásának időintervalluma (tényleges munkavégzés időtartama, napokban megadva 

maximum 90 nap) 

    89 nap 

4. Egyösszegű ajánlati ár:   153 798 999,- Ft 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

Az ajánlattevő neve: 

BIT-ÉP Bt. 

Az ajánlattevő neve: 

„Szkendó” Kft. 

Az értékelés részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

A részszempontok  

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Jótállás időtartama 6 9,75 58,5 10 60 

A környezetszennyezés 

csökkentése érdekében az 

építési hulladék 

elszállításának bemutatása 

6 10 60 10 60 

20 tonna feletti saját tömegű 

közúti közlekedésre alkalmas 

gumikerekes forgó-rakodógép 

 

6 

 

0 0 10 60 

Késedelmi kötbér mértéke 6 9,8 58,8 10 60 

A környezet terhelésének és a 

lakosság zavarásának 

időintervalluma 

6 9,9 59,4 10 60 

Egyösszegű ajánlati ár 70 9,87 690,9 10 700 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

927,6 

 

1000 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 20-10 pont 

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: 2 Az 1-2, 4-6. 

részszempont esetében az ajánlatkérő az egyszerű arányosítás módszerét alkalmazza. A legjobb ajánlat kapja a legtöbb pontot (10 

pont), míg a többi ajánlat a legjobbhoz viszonyítottan arányosan kevesebbet. A 3. részszempont esetében az „igen” válasz 10 pontot 

kap, míg a „nem” válasz „0” pontot. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

neve: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. 

székhelye: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2. 

adószáma: 12632125-2-18 

cégjegyzékszáma: Cg. 18-09-104679 

kapcsolattartó neve: Takács Sándor ügyvezető 

telefonszáma: 06 70 314 4842 

e-mail címe: info@szkendo.hu 

 

1. Jótállás időtartama (hónapban minimum 36 hónap maximum 60 hónap) 

    40 hónap 

2. A környezetszennyezés csökkentése érdekében az építési hulladék elszállításának bemutatása     

                                                                07 

3. 20 tonna feletti saját tömegű közúti közlekedésre alkalmas gumikerekes forgó-rakodógép     

                                                  igen / nem 

4. Késedelmi kötbér mértéke (legalább 500.000,- Ft/nap) 

    510.000,- Ft/nap 

5. A környezet terhelésének és a lakosság zavarásának időintervalluma (tényleges munkavégzés időtartama, napokban megadva 

maximum 90 nap) 

    89 nap 

4. Egyösszegű ajánlati ár:   153 798 999,- Ft 

Az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem merült fel, alkalmasságát megfelelően igazolta, és az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték 

arányú ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

Forgalomtechnikai táblák kiépítése és bontása, földmunkavégzés, betonozási munkák, aszfaltozási munkák. 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/09/12) / Lejárata: (2017/09/25) 
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/09/12) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/09/12) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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