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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Zsdála patak mentén manőverút kialakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

Dél-dunántúli Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Zsdála patak mentén manőverút kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:
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Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 62.139.332.- Ft Jótállás vállalt időtartama [a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésétől számítva, hónapban megadva]: 12

13656436206HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, 6728 Szeged, Bajai Út 2/a

Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 63.791.060.- Ft Jótállás vállalt időtartama [a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésétől számítva, hónapban megadva]: 12

22921158204FUTIZO Kft., 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c

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:

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

2019.08.28

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

A manőverút tervezett burkolat szélessége 2,034 km-en 2,2m, a további 2,966 km-en 2 x 0,6 m. Koronaszélessége 2,2 m. Humusz 
letolás 2,5 m szélességben, változó vastagságban: 1607 m3 Humusz elterítése helyben: 1607 m3 Geotextília fektetése: 6600 m2 
Georács fektetése: 6600 m2 Zúzottkő terítése, beépítése tömörítéssel: 1607 m3

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban a VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. 
ajánlattevő tette. Az ellenszolgáltatás összege nettó 55 001 300,- Ft

24085458217VIKIV Vízügyi Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6.

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)

1. részszempont - Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési 
Hatóság 2016. évi 147. (2016. december 21. napján közzétett) Útmutatójának 1. számú melléklet relatív értékelés módszerei 1 pontja 
ba) alpontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra. Az 1. értékelési részszempont esetében alkalmazott fordított 
arányosítás módszerének képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont - Jótállás vállalt időtartama [a hiba és hiánymentes műszaki 
átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, hónapban megadva] A 2. értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a 
Közbeszerzési Hatóság 2016. évi 147. (2016. december 21. napján közzétett) Útmutatójának 1. számú melléklet relatív értékelés 
módszerei 1 pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbírálásra. A 2. értékelési részszempont esetében 
alkalmazott egyenes arányosítás módszerének képlete: P = (Avizsgált/ Alegjobb)x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Résszempontonként az ajánlatkérő részére 
legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő 
ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:

101

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000.00VIKIV Vízügyi Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

919.50HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

903.40FUTIZO Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint): 55.001.300.- Ft Jótállás vállalt időtartama [a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezésétől számítva, hónapban megadva]: 12

24085458217VIKIV Vízügyi Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7132 Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6.

A VIKIV Kft. a geodézia elvégzése, a megvalósulási terv készítése, földmunka és útépítés teljesítéséhez alvállalkozót kíván 
igénybe venni.
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.09.29Lejárata:2019.09.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

nem ismert

2019.09.23

2019.09.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




