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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

IV. szakasz: Eljárás

Dombóvár, Pataki Ferenc utca víz-szennyvíz gerincvezeték hálózat kiépítése Dobóvár 1414/11 hrsz. alatt létesítendő új 
telekosztások használati (ivó-) és oltóvíz ellátásának kiépítése Dobóvár 1414/11 hrsz. alatt létesítendő új telekosztások 
szennyvízcsatornázásának kiépítése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Dombóvár, Pataki Ferenc utca víz-szennyvíz gerincvezeték hálózat kiépítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dombovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Dombóvár, Pataki Ferenc utca víz-szennyvíz gerincvezeték hálózat 
kiépítése

Közbeszerzés 
tárgya:

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000160982018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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31506007
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Turi Ákos
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Szöveges értékelés:

Szedibau Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ár részszempont 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 29.300.000,- HUF Minőségi kritériumok 2. A teljeskörű jótállás 
vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 60 hónap 3. 
Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (max. 12) (db) 12 hónap

23595521202Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

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

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

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem folytatott le előzetes piaci konzultációt.

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

2018.06.05.

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

Második Rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati elemek: 1. értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (
HUF): 29.300.000,- HUF 2. értékelési részszempont: A teljeskörű jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész 
hónapban megadva (hónap) (min. 36 hónap; max. 60 hónap) Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 3. 
értékelési részszempont: Környezetvédelemi szempontok érvényesülése (max. 12) (db) Ajánlattevő által megajánlott: 12 db A 
Szedibau Kft. 7751 Szederkény, Ifjúság u. 36.; 23595521-2-02 Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás és a 
közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

23595521202Szedibau Építőipari Kft., 7751 Szederkény, Ifjúság Utca 36

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok értékelési szempontja: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat. Ár részszempont 1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) 
súlyszám 70 Minőségi kritériumok 2. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 
hónap; max. 60 hónap) súlyszám 25 3. Környezetvédelmi szempontok érvényesülése (max. 12db) súlyszám 5 1. értékelési 
rész-szempont: Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont értékelése során a
legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül 
kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. 2. értékelési részszempont esetén az 
arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 
(érvényességi küszöböt jelentő 36 hónap) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, a legkedvezőbb szintet (60 hónap) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés 
során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak). A 3. értékelési résszempont esetén az Ajánlattevők által 
vállalt, a környezetvédelem megóvása és a környezeti károk minimalizálására tett releváns intézkedések száma kerül értékelésre. „
Környezetvédelmi szempontok érvényesülése” tartalmi elemeire vonatkozóan Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 2. 
számú melléklet B fejezet A2. alpontja szerinti pontozás módszerével határozza meg az egyes ajánlatok pontszámát. A legkedvezőbb 
ajánlat (legmagasabb táblázat szerinti összesített pontszám max. 20 pont) 10 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma pedig a következő 
képlet alkalmazásával kerül megállapításra. A pontozást követően az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. 
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján A 
legelőnyösebb Ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi Ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez 
viszonyítva arányosan – 2 (kettő) tizedes jegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva - kevesebb pontot kap. 
Amennyiben az ár értékelési részszempont vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytalanul alacsony, vagy a minőségi kritérium 
értékelési részszempont vonatkozásában megadott bármely ajánlati eleme túlzottan magas/aránytalanul alacsony, abban az esetben az
Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 
72. § irányadó. Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra, majd
a szorzás alapján, az 1., 2. és 3. értékelési részszemponthoz tartozó kapott értékek összeadásra kerülnek. A pontszámítás módszerét és
képleteit a Közbeszerzési Dokumentum részletesen tartalmazza.

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:

100

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

a teljes projekt területén előkészítő és földmunkák, csőszerelési munkák, vizsgálatok és burkolat készítési munkák

Ajánlattétel időpontjában nem ismert
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.02.Lejárata:2018.06.27.Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő felvilágosítás nyújtási kötelezettségének nem tett eleget. A Bíráló 
Bizottság a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe a bírálat során és az alábbi 
megállapításokat tette: Ajánlattevő ajánlatának 11. oldalán csatolta nyilatkozatát a teljesítésbe bevont szakember 
vonatkozásában, mely nyilatkozatban K.K. szakember végzettségeként technikus került feltüntetésre. Ajánlatkérő az 
Ajánlattételi Felhívás III.1.3. Alkalmassági minimumkövetelmények M.2./ pontjában az alábbiakat szerepeltette: 
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az 
Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.2./ legalább az 
alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: legalább 1 fő, aki vízgazdálkodási építmények szakterületen,
a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV 
felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, 
valamint a 10. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV 
felelős műszaki vezetés 3. rész 10. D) pontja előírja, hogy vízgazdálkodási építmények szakterületen vízgazdálkodási 
építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki 
létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetését okleveles építőmérnök, illetve építőmérnök, 
mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök végzettségű, képzettségű szakember
láthatja el. A Bíráló Bizottság FELVI.1/keretében felkérte Ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében az ellentmondást oldja
fel, okirat benyújtásával igazolja, hogy K.K. szakember technikus végzettsége egyenértékűnek tekinthető az Ajánlattételi 
Felhívás III.1.3. M.2./ pontjában megjelölt jogszabályban meghatározott végzettséggel, illetve amennyiben a szakember 
rendelkezik mérnöki végzettséggel, úgy annak igazolására az erre vonatkozó okiratot csatolja. Amennyiben a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakember az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt és az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez 
szükséges végzettséggel nem rendelkezik, úgy fel kell kérni Ajánlattevőt, hogy jelöljön meg olyan szakembert - 
végzettségét igazoló okirat csatolásával -, akinek teljesítésbe történő bevonásával Ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívásban 
megjelölt M.2./ alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Az eredeti ajánlat vizsgálatát követően Bíráló Bizottság 
megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumban, 
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, melynek megállapítását javasolta a Bíráló Bizottság a döntéshozó felé.

23709023202Máté Plusz Építő és Szolgáltató Kft., 7624 Pécs, Szigeti Út 48. I. em. 1. a.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget. A Bíráló Bizottság a Kbt
. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe a bírálat során és az alábbi megállapításokat tette: P.1./
Ajánlattevő Ajánlatának 8-9. oldalán csatolta ajánlati nyilatkozatát azonban abban – szemben az Ajánlattételi Felhívás V.2) 
További információk 17. pontjában tett előírással ellentétben – nem nyilatkozott - nem húzta alá, vagy a nem kívánt részt 
nem törölte - arra vonatkozóan, „hogy az előírt, építési építésszerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói 
keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítást megköti, vagy meglévő, építési építés-szerelési munkára 
vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítását kiterjeszti jelen projektre” Bíráló 
Bizottság HP.1./ keretében felhívta Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja a pontosított tartalmú ajánlattételi 
nyilatkozatot, vagy külön szándéknyilatkozatot nyújtson be arról, hogy az előírt, építési építésszerelési munkára vonatkozó 
- az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítást megköti, vagy meglévő, építési építés-szerelési
munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítását kiterjeszti jelen projektre
. Az eredeti ajánlat vizsgálatát követően Bíráló Bizottság megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az 
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Fentiek 
alapján Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, melynek megállapítását javasolta a 
Bíráló Bizottság a döntéshozó felé.

14013524202Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 7631 Pécs, Köves-földi 33

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

2018.06.27.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

2018.06.27. 10:
02:15

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

TuriakosÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

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:

2018.06.27.




