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: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Kossuth Lajos u. 16.
Város: Csopak

Postai irányítószám: 8229

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-152016-00026 azonosító számú „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon”
elnevezésű projekt keretében

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A rekonstrukció beruházási helyszínen a vízkormányzást, a vízvisszatartást és a vízszint tervszerű szabályozását, a balatonboglári
városi belvízelvezető rendszerről való leválasztást az alábbiakban ismertetett műszaki megoldásokkal kívánjuk megvalósítani. A
tervezett beavatkozásokkal megvalósul a terület állapotának javítása, és lehetőség nyílik a jó természetességi állapot hosszú távon
történő fenntartására. A beavatkozásokkal megteremtjük annak lehetőségét, hogy a Zardavári nyugati belvíz csatornán érkező vizek
(beleértve az évente cca 250.000 m3 mennyiségű, a halastavak leürítéséből származó vizeket is) szabályozható módon a célterületen
visszatarthatók legyenek, mely által a terület vízháztartása pozitívan változik.
A tervezett célok elérése érdekében az alábbi beavatkozásokat terveztük:
1. Zardavári nyugati belvíz csatornát érintő beavatkozások
• Feliszapolódás megszűntetése
• Partrendezés (magassági hiányos szakaszok megszüntetése)
• Vízszintszabályzó műtárgy I.
• Vízszintszabályzó műtárgy II.
2. Vízpótló árokrendszer kialakítása
• V-1 és V-1-1 jelű vízpótló árkok kialakítása
• Beton csőáteresz (∅80 cm) építése elzáró szerkezettel
3. Növénytelepítés
4. Monitoring rendszer kiépítése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Nyílt eljárás Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pont, Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 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:
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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 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
Felhívás megküldésének napja: 2017. május 19.
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: Vállalkozási szerződés
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: [5]
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: ALISCA BAU Építőipari Zrt. Adószám: 14530603-2-17
Székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 83.948.204,- Ft
Környezetvédelmi vállalások összesen: 5 db
Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. Adószám: 23118816-2-18
Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 77.986.400.- Ft
Környezetvédelmi vállalások összesen: 6 db
Ajánlattevő neve: Meliorációs és Rekultivációs Kft. Adószám: 22951076-2-20
Székhelye: 9700 Szombathely, Vépi út 39.
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Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 80.964.818,- Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások összesen: 5 db
Ajánlattevő neve: Első Dunántúli Útépítő Kft. Adószám: 10741007-2-18
Székhelye: 9552 Vásárosmiske, 185/2. hrsz.
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 86.899.934 Ft
Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások összesen 4 db
Ajánlattevő neve: ”ÉPFAKERGÉP” Kft. Adószám: 13748429-2-20
Székhelye: 8353 Zalaszántó, Szabadság utca 20.
Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 87.946.834,- Ft
Környezetvédelmi vállalások összesen: 4 db
Az ajánlatok elbírálás során mindenben megfeleltek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
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.)
Vízépítés

BÍRÁLATI S ZEMPONTOK

Alisca Bau

S zabadics

Meliorációs

Első Dunántúli

Épfakergép

Ajánlattevő
Súlyozo Ajánlattevő
Súlyozo Ajánlattevő
Súlyozo Ajánlattevő
Ajánlattevő
Súlys által
Pontszá tt
által
Pontszá tt
által
Pontszá tt
által
Súlyozott által
Súlyozott
Pontszám
Pontszám
zám megajánlott m
pontszá megajánlott m
pontszá megajánlott m
pontszá megajánlott
pontszám megajánlott
pontszám
érték
m
érték
m
érték
m
érték
érték

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

70 83 948 204

9,36

655,26 77 986 400

10,00

700,00 80 964 818

9,67

676,82 86 899 934

9,08

5947,69 87 946 834

8,98

6286,49

Környezetvédelmi és
fenntarthatósági vállalások

30

8,50

255,00

10,00

300,00

8,50

255,00

7,00

1785,00

7,00

2100,00

Össz.pontszám:

5

6

910,26

5

1000,00

931,82

4

4

7732,69

8386,49

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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: 2
Az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti arányosítás.
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás 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
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerinti egyenes arányosítás módszerének együttes
alkalmazásával történik az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a 2. részszemponttal összefüggésben az ajánlattevők által a kivitelezés vonatkozásában vállalt környezetvédelmi-fenntarthatósági
vállalásokat értékeli a dokumentációban szereplő táblázat szerint. Az ajánlattevő által vállalt megajánlásokat az ajánlatban csatolt felolvasólapon
szükséges rögzíteni. Az értékelés során ajánlatkérő kizárólag a jelen dokumentációban rögzített táblázatban szereplő megajánlások vállalását
értékeli, minden egyes vállalt megajánlás egyaránt 1 pontot ér. A jelen dokumentációban rögzített táblázatban nem szereplő megajánlás vállalását
Ajánlatkérő nem veszi figyelembe az értékelés során. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevők kötelesek
legalább 4 megajánlást vállalni. A 4 megajánlásnál kevesebb megajánlás vállalását tartalmazó ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja
szerint érvénytelen.
Ajánlatkérő ajánlatonként összesíti a dokumentációban meghatározottak szerint vállalt megajánlásokra – a fentiek szerint – kiosztott pontokat. A
legtöbb pontot kapott ajánlat minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat
pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
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Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok valamennyi részszempont esetén súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás
során kettő tizedesjegyig kerekít.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az
alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Adószáma: 13748429-2-20
Ellenszolgáltatás összege: Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen: nettó 77.986.400.- Ft
Az ajánlat elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
és a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot nyújtotta be.
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:
Tervezési feladatok, engedélyeztetés, vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése, tervezői művezetés, gaz-és nádkaszálás, geodéziai munkák,
megvalósulási dokumentáció készítése, anyagok. stb. beszállítása, fuvarozása, földmunkák, szűrőszövet elhelyezés, kőszórásos rézsűvédelem
kialakítása, mederrézsű burkolatok, betonszállítás, betonszerkezet építése, műtárgyak építészeti, gépészeti részfeladatai, szükséges szakfelügyelet
ellátása, minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb) őrzés, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhely bérlése, szállítása, biztosítékok kötése,
információs anyagok beszerzése, gépbérlés, útépítés, mederkotrási munkák, víztelenítés, monitoring rendszer kiépítése, szádfalazás.
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: 2017/07/28 Lejárata: 2017/08/01
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/07/27
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/07/27
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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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
A nyertes ajánlattevő minősítése a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-a
szerint: középvállalkozás.

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

A felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek eleget téve az összegezést ezúton ellenjegyzem:
Név: Gordosné Dr. Fekete Lívia
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00925
Levelezési cím: 9400 Sopron, Paprét 30.
E-mail: gordos.livia@arzano.hu, info@arzano.hu
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