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: Sajólád Község Önkormányzata
Postai cím: Ady Endre utca 2.
Város: Sajólád

Postai irányítószám: 3572

Hivatalos név: Muhi Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi utca 2.
Város: Muhi

Postai irányítószám: 3552

Hivatalos név: Ónod Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi utca 64.
Város: Ónod

Postai irányítószám: 3551

Hivatalos név: Borsodivánka Község Önkormányzata
Postai cím: Szabadság út 12.
Város: Borsodivánka

Postai irányítószám: 3462

Hivatalos név: Egerlövő Község Önkormányzata
Postai cím: Dózsa György út 19.
Város: Egerlövő

Postai irányítószám: 3461

Hivatalos név: Négyes Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi utca 45.
Város: Négyes

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

Postai irányítószám: 3463

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Építési beruházás: „Sajólád, Muhi, Ónod, Borsodivánka, Egerlövő és Négyes
települések belterületi vízrendezése a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:

1. rész: A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében Sajólád település Dózsa György u. és Fráter Györg
csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése
A tervezett vízrendezéssel érintett sajóládi ingatlanok helyrajzi számai: 780, 531, 878, 032, 479 Hrsz.-ek

A munka részletes tartalmát a No 21714 munkaszámú Sajólád, Dózsa György u. és Fráter György utcai nyílt csapadékvíz elvezető rend
engedélyezési és kiviteli terve és az erre vonatkozóan 2018.01.31-én jogerőre emelkedett 35500/10146-12/2017 ált. számú vízjogi léte
engedély tartalmazza.

A beruházással érintett terület a Dózsa György u. Alsózsolca felőli bekötő kb. 900 m hosszú szakasza, valamint a Fráter György u. kb.
hosszú szakaszának vízrendezése, melyek vízrendezési szempontból beavatkozást igényelnek. Mindkét útszakasz az állami közúthálóz
tartozik.

A jelen állapot szerint a közút menti földmedrű árkok nagyobb esőzések idején több szakaszon a lefolyástalan mélyedésekben nem vez
lehullott csapadék vizeket, így gyakori pangó vizek keletkeznek, melyek hosszabb ideig megmaradnak áztatva a környező talajt.

A tervezési területen megoldandó feladat a nyílt vízelvezető árkok rendezése, lejtésbe igazítása, profilozása, a mélyebb fekvésű árkokb
megrekedő vizek elvezetése.

A beavatkozás célja a csapadékvíz elfolyásának biztosítása, az érintett utcákon található épített környezet vízkárkockázatának a csökke
lehetőség szerint a nyílt árkos kialakítás megtartása, a magasponton jelentkező víz elvezetésének megoldása.
Tervezett létesítmények összefoglaló adatai:
Dózsa György utcán:
-

tervezett földmedrű árok rendezés, kapubehajtókkal:

árok fenék szélesség :

753 m (366+387)

0,5 m

árokmélység:

0,45 – 0,7 m

rézsűhajlás:

1:1

koronaszélesség:

1,2 –1,5 m

-

tervezett 30/50/40 burkolt árok, kapubehajtókkal:

-

tervezett folyóka:

-

tervezett DN 400 gravitációs csatorna

465 m

-

tervezett DN 300 gravitációs csatorna

15 m

-

tervezett DN 200 gravitációs csatorna

93 m

-

tervezett DN 150gravitációs csatorna

24 m

-

tervezett Ø 100 b. akna

16 db

-

tervezett 60x60 cm-es b. akna

1 db

-

tervezett 50x50 cm-es rácsos víznyelő akna

-

tervezett 50x50 cm-es rácsos víznyelő akna

hordalékfogó térrel
Fráter György utcán:

586 m (322 +264)

73 m

4 + 1 db

2 db

-

tervezett földmedrű árok rendezése kapubehajtókkal:

árok fenék:

0,5 m

rézsűhajlás:

1:1

árokmélység:

0,4 – 0,8 m

762 m (447+315)

-

tervezett DN 200 gravitációs csatorna

88 m

-

tervezett folyóka „K” szegélykőből:

21 m

tervezett 50x50 cm-es rácsos víznyelő akna

4 db

Tervezett kapubehajtók:
mérete: 4,0 m széles, max. 5 m hosszon épül ki
lezárása : kapubejáró két oldalán kiépített egy. átersz végfallal
pályaszekezete: 20 cm C8/10 kavicsbeton keverék
10 cm homokos kavics ágyazat
darabszáma: Dózsa György utcán: 63 db
Fráter György utcán: 36 db
összesen: 99 db

A beruházással érintett terület létesítményei a területen meglévő minden érintett közművel egyeztetésre kerültek. A közműszolgáltatók
jegyzőkönyveit, nyilatkozatait a műszaki leírás mellékleteként csatoljuk. A jegyzőkönyvekben előírt kivitelezésre és munkavégzésre v
szabályokat, és előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

A beruházással érintett területen az Állami Közút árkai kerülnek áttervezésre. A Magyar Közúttal a beruházással érintett területet szint
egyeztetésre került, a közútkezelői és hozzájárulásukat és befogadó nyilatkozatukat megadták, a kivitelezésre vonatkozó előírásaikat be
A csatorna fektetéssel érintett útszakaszokon az út helyreállítására vonatkozó előírások szigorúan betartandóak.

A 35500/10146-12/2017 ált. számú vízjogi létesítési engedély IV. pontjában szereplő szakhatósági előírások teljesítése (régészeti megf
megrendelése és biztosítása), valamint a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közb
dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi létesítési engedélyben és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, va
árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírá
maradéktalan betartása mellett.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáci
tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)

2. rész: A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében Muhi település Kossuth L. út, Rákóczi F. út, Petőfi
csapadékvíz elvezetés
A tervezett vízrendezéssel érintett Muhi ingatlanok helyrajzi számai: 62, 48, 166, 05/17 Hrsz-ek.

A munka részletes tartalmát a TDT-1527/2016 munkaszámú, 2017. júliusi keltű Muhi község Kossuth L. út, Rákóczi F. út, Petőfi S. út
elvezetés vízjogi engedélyezési terve és az erre vonatkozóan 2018.02.14-én jogerőre emelkedett 35500/10654-17/2017 ált. számú vízjo

engedély, valamint a TDT-1547/2016 munkaszámú 2018. februári keltű Muhi község Kossuth L. út, Rákóczi F. út, Petőfi S. út csapad
elvezetés kiviteli terve tartalmazza.
Tervezett létesítmények:
A Muhi község Kossuth L. út, Rákóczi F. út, Petőfi S. utcákban előregyártott elemekkel nyílt burkolt árok tervezett.
1-0-0 jelű árok (Petőfi utca)
Az 1-0-0 jelű árokhoz csatlakozik az 1-1-0, 1-2-0, 1-3-0 jelű árok.
A tervezett burkolt árok hossza 345 m.
A tervezett árok esése 2,0-51,2 ‰ között változik.
Az árok keresztezi a 3606. sz. közutat 16+310 szelvényben.
A tervezett burkolat 0+000-0+120 szelvény között TB 40/70/50 mederelem, 0+120-0+345 szelvényi között TB 30/50/40 mederelem.
1-1-0 jelű árok (Kossuth u.)
Csatlakozik az 1-0-0 jelű árok 0+345 szelvényébe.
A Kossuth u. 3606. sz. közút 16+310-16+460 szelvénye között épül.
A tervezett árok hossza 150 m, esése 3,0 ‰, burkolat TB 20/30/30.
A közút szelvényezés szerinti jobb oldalán épül.
1-2-0 jelű árok (Kossuth u.)
Csatlakozik az 1-0-0 jelű árok 0+345 szelvényébe.
A Kossuth u. 3606. sz. közút 16+133-16+310 szelvénye között épül.
A tervezett árok hossza 177 m, esése 3,0 ‰, burkolat TB 20/30/30.
1-3-0 jelű árok (Rákóczi u.)
Csatlakozik az 1-0-0 jelű árok 0+120 szelvényébe.
A tervezett árok hossza 307 m, esése 2,0 - 27,0 ‰, burkolat TB 30/50/40.
1-4-0 jelű árok (Kossuth út)
A tervezett földárok fenékszélessége 40 cm, rézsű hajlása 1 : 1,5, 145 m hosszú, esése: 3 %.
Az árok csatlakozik a 3606 számú közút 16+606 km szelvénybe lévő  60-as beton áteresz tisztítóaknájához. A tervezett árok a 3606
szelvényezése szerinti jobb oldalán: 16+461-16+606 km szelvénye között épül.
1-5-0 jelű árok (Kossuth út)

A tervezett árok a 3606 sz. közút szelvényezés szerinti bal oldalán 16+702-16-606 km szelvénye között épül. Hossza: 96 m, 30 m hoss
20/30/30 mérettel burkolt meder készül, melynek esése: 32 %. 66 m földárok fenékszélesség 40 cm, rézsűhajlás 1:1,5, esés: 15,1 %. A
árok csatlakozik a meglévő  60 beton zárt csapadékcsatorna víznyelő aknájához.
A tervezett 1-4-0, 1-5-0 jelű árok csapadékvizének befogadója az Önkormányzat tulajdonába lévő 60 beton csatorna.
Létesítményjegyzék
Utca neve

Tervezett burkolat (m)

Földárok (m)

Árok
jele

TB
20/30/30

1-0-0

Petőfi u.

1-1-0

Kossuth u.

150

1-2-0

Kossuth u.

177

1-3-0

Rákóczi u.

1-4-0

Kossuth u.

1-5-0

Kossuth u.

Összesen

TB 30/50/40

TB 40/70/50

225

120

307
145
30
357

66
532

120

211

A kapubejárók 5,0 m hosszon Ø 40 betoncsőből készülnek.
A tervezett kapubejárók darabszáma árkonként:
1-0-0

jelű árok: 7 db

1-1-0

jelű árok: 7 db

1-2-0

jelű árok: 8 db

1-3-0

jelű árok: 15 db

1-4-0

jelű árok: 7 db

1-5-0

jelű árok: 3 db

Összesen:

47 db

Tervezett átereszek
A tervezett 1-0-0 jelű árkon az alábbi szelvényszámokba átereszt terveztünk Ø 60 betoncsőből:
- 0+089 szelvényben készül 6,0 m
- 0+113 szelvényben épül 8,0 m
- 0+340 szelvényben épül 10 m hosszú áteresz.
A tervezett burkolt árkok kereszteznek felülről vízvezetéket, gázvezetéket.

Kivitelezés előtt a közművezetékeket fel kell tárni és amennyiben a szükséges földtakarás kevesebb, mint az előírt takarás, akkor az éri
közművezetéket ki kell váltani.

A 35500/10654-17/2017 ált. számú vízjogi létesítési engedély IV. és V. pontjában szereplő előírások teljesítése és biztosítása (pl: régés
megfigyelés megrendelése), valamint a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is a nyertes ajánlattevő feladatát képezi.
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közb
dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi létesítési engedélyben és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, va
árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírá
maradéktalan betartása mellett.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáci
tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)
3. rész: A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében Ónod belterületi vízrendezése
A vízrendezéssel érintett Ónodi ingatlanok: 779, 791/7, 886, 808, 817/1, 832, 209/5, 209/2, 209/4, 60/1, 28, 122/1, 122/2 Hrsz-ek.
A vízelvezetők befogadója a Sajó árvízvédelmi töltés övárka.

A munka részletes tartalmát a 2018.02.28-án jogerőre emelkedett 35500/9869-14/2017 ált. számú vízjogi létesítési engedély és PK32/1
Ónod település belterületi vízrendezése kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A vízjogi engedélyt kapott engedélyezési terv jelen beru
keretében részben valósul meg, ezért a vízjogi engedély és a kiviteli terv eltérése esetén a kiviteli terv tekintendő irányadónak.

A tervezési feladat a meglévő vízelvezető rendszerek felújítása, újra építése. A felújítási munkálatok során többlet vízgyűjtő területek n
létesülnek.
Tervezett kialakítás:

A CS-1-0 vízelvezető a Rákóczi úton meglévő földárok nyomvonalán halad könnyített mederelemekből kiépítve. 0+000 szelvénye csa
791/7 hrsz-ú ingatlanon meglévő vízelvezető árokhoz. A helyszínrajzon az árok csak a telekhatárig van feltüntetve, de az árok beköt a
0+275 szelvényében az övárokba. A 0+018 szelvényébe hordalékfogó tervezett.
A CS-1-0 vízelvezető első szakasza a meglévő földárok felújítása, a meglévő nyomvonalon.
A CS-1-1 vízelvezető a meglévő burkolt padkafolyóka felújítása, a meglévő nyomvonalon.
A CS-1-2 vízelvezető a földárok építése, felújítása, a meglévő nyomvonalon.

A CS-2-0 vízelvezető a Rákóczi úton meglévő részben feliszapolódott földárok nyomvonalán tervezett a Dobó István utca és a Polgárm
Hivatal között az út DNY-i oldalán. Befogadója a 60/1 hrsz-on haladva a körtöltés 1+525 szelvényében az övárok. 0+049 szelvényéhez
a CS-2-1 és CS-2-2 mellékgyűjtők.

CS-2-1 vízelvezető a Rákóczi úton meglévő földárok nyomvonalán tervezett előregyártott betonelemekből kialakítva az út ÉK-i oldalá
befogadótól a Sajó utcáig.
A 0+043 szelvényéhez csatlakozik a CS 2-1-1 mellékgyűjtő.

CS-2-1-1 mellékgyűjtő a Rákóczi úton meglévő részben feliszapolódott vagy feltöltődött földárok nyomvonalán tervezett előregyártott
betonelemekből kialakítva az út DNY-i oldalán a Szent István utca és Rákóczi utca 44. sz. ingatlan között.

CS-2-2 mellékgyűjtő a Rákóczi úton az út ÉK-i oldalán a befogadótól a Rákóczi út 121. sz. ingatlan között a meglévő földmeder felújí
vízelvezetőbe való csatlakozás hordalékfogó aknán keresztül történik.

A CS-3 meglévő földárok a Rákóczi úton tervezett a Dobó István és Ady Endre utcák között az út DNY-i oldalán 220 m hosszban. A D
utcai meglévő, eliszapolódott átereszen keresztül (melyek kitisztítása szükséges) beköt a CS-2-0 meglévő földárokba.

A CS-4 vízelvezető a Széchenyi utca 28. és Rákóczi utca 135. sz. ingatlan között tervezett. Széchenyi utcai szakasza árokburkoló mede
kialakítva a kis szabályozási szélesség miatt. Meglévő átereszhez csatlakozás előtt hordalékfogó került betervezésre. A Cs-4 burkolt ár
épül még egy 60 fm hosszú földárok, valamint a meglévő földárok felújítása történik 40 fm hosszban.

A CS-5 meglévő földárok a Rákóczi utca 135. sz. ingatlan és a település határ között felújítása tervezett 240 m hosszban a meglévő föl
nyomvonalán. Az árok beköt a tervezett CS-4 jelű árokba.

A CS-6 meglévő földárok a Rákóczi utcán a Széchenyi utca csatlakozása és a Honvéd utca között tervezett az út DNY-i oldalán 210 m
meglévő földárok nyomvonalán
Az árok a főút alatt meglévő átereszen keresztül beköt a tervezett CS-4 jelű árokba.

A CS-7 meglévő földárok a Rákóczi utcán az út DNY-i oldalán tervezett a Hunyadi utcától a település határig a meglévő földárok nyom
Honvéd utcai meglévő, eliszapolódott átereszen keresztül (melyek kitisztítása szükséges) beköt a CS-6 meglévő földárokba.

A földárkok területén a kapubehajtókban 4 m szélességben átereszek épülnek, a mederburkoló elemek területén a kapubehajtókban 4 m
szélességben az árokelemek fedlapokkal lefedésre kerülnek.
Létesítmények összesítő adatai:
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A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közb
dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi létesítési engedélyben és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, va
árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírá
maradéktalan betartása mellett.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáci
tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)

4. rész: ATOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében Borsodivánka település Táncsics M., Petőfi S., Béke
Szabadság, József A.utcák csapadékvíz elvezetése

A vízrendezéssel érintett borsodivánkai ingatlanok helyrajzi számai: 321, 320/1, 320/2, 292/15, 287/2, 287/1, 259, 217, 151, 135, 53 H
Befogadók: 053/1, 320/2 Hrsz-ú önkormányzati ingatlanok

A munka tartalmát a 08/2017 tervszámú, „Borsodivánka, Táncsics M., Petőfi S., Béke, Szabadság, József A. utcák csapadékvíz elvezet
létesítési engedélyezési tervdokumentáció” és az erre vonatkozóan 2017.11.06-án jogerőre emelkedett 35500/8096-10/2017 ált. számú
létesítési engedély tartalmazza, azzal az eltéréssel, hogy a CS-1-1-0 szakasz nem képezi tárgyát a beruházásnak, és jelen eljárásnak. Az
engedélyezési és kiviteli terv eltérése esetén a kiviteli terv tekintendő irányadónak. A munka részletes leírását tartalmazó kiviteli tervdo
a K-05/2017. tervszámú, Borsodivánka, Táncsics M., Petőfi S., Béke, Szabadság, József A. utcák csapadékvíz elvezetése kiviteli
tervdokumentáció.

A megvalósítandó tevékenység Borsodivánka község egyes, a korábbi vis maior eseményekkel érintett belterületi utcáinak vízrendezés
megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén található u
parkba. Ezen terület egy mélyfekvésű része a településnek, melyből egy korábban kiépített földmedrű csatornahálózaton keresztül a ju
csapadékvíz a Rima-patak irányába, ahol mobil átemelő segítségével szivattyúzzák át a csapadékvizet a befogadó vízfolyásba, a Rima
Gagarin-parkba, valamint a belvízelvezető rendszerbe vezetett csapadékvíz időszakos visszatartása valósul meg.
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtése és elvezetése nyílt árkok
kialakításával tervezett.

Az egyes szakaszokon a becsatlakozási csomópontokba Ø100-as vb. tisztító akna kerül.
A kiépítésre kerülő CS-3-2-0 jelű csapadékvíz elvezető árok földmedrű, 1:1,5 rézsűvel 0,4 m-es fenékszélességgel készül, esését, a mé
vízhozamot, a fenékszinteket, a kiépítési hosszokat a hossz-szelvény tartalmazza.

A meglévő útburkolatok és járdák alatt Ø40-es, és Ø60-es beton átereszek építendők. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltö
20 cm soványbeton + 5 cm AC 22 kötőréteg + 4 cm AC 11 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.

A mederburkolás előre gyártott vasbeton mederburkoló elemekkel történik. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics
készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.

A kapubejárók a meglévő telkek kapubejáróinál fedlapok és átereszek beépítésével
5,0 m szélességben készülnek. a térköves, illetve burkolt kapubejárókat amunkálatok során fel kell bontani, amelyet a munkálatok végé
állapotnak megfelelően helyre kell állítani!
Borsodivánka község belterületi csapadékvíz elvezetése kapcsán épül összesen: 2576,0 fm csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek:
KV 20/200 57,0 fm
KV 30/200 814,0 fm
KV 40/200 384,0 fm
KV 60/200 346,0 fm
KV 60 folyóka 281,0 fm
Kapubejáró fedlap elemek:
KV 20 15,0 fm
KV 30 145,0 fm
KV 40 65,0 fm
KV 60 30,0 fm
Beton átereszek:
40,0 m Ø 30 beton áteresz
167,0 m Ø 40 beton áteresz
201,0 m Ø 60 beton áteresz,
63 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 286,0 m földmeder (b=0,4 m, ρ=1:1,5),
6 m3 30 cm vtg. szárazon rakott terméskő medervédelem
11 db Ø 100 vb. tisztítóakna
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közb
dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi létesítési engedélyben (kivéve Cs-1-1-0 szakasz) és kiviteli tervekben,

szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények
vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáci
tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)

5. rész: A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében Egerlövő település Arany J., Rákóczi F., Rozmarin
Gy., Fő, Hajnal, József A. utcák csapadékvíz elvezetése
A vízrendezéssel érintett Egerlövői ingatlanok: 39, 50, 66, 106, 140, 187, 277, 301, 323, 349 Hrsz-ek.
Befogadók: 175, 127, 199 hrsz-ú ingatlanok

A munka tartalmát a 10/2017 tervszámú, „Egerlövő Arany J., Rákóczi F., Rozmaring, Dózsa Gy., Hajnal, József A., Kinizsi P., Fő utcá
csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció” és az erre vonatkozóan 2018.02.14-én jogerőre emelkedett
35500/11057-11/2017 ált. számú vízjogi létesítési engedély tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a CS-6-0-0 szakasz nem képezi tárgyá
beruházásnak, és jelen eljárásnak. Emiatt az engedélyezési és kiviteli terv eltérése esetén a kiviteli terv tekintendő irányadónak. A mun
tartalmát tartalmazó kiviteli tervdokumentáció: K-01/2018. tervszámú, Egerlövő Arany J., Rákóczi F., Rozmaring, Dózsa Gy., Fő, Haj
A. utcák csapadékvíz elvezetése kiviteli tervdokumentáció.
A tervezett tevékenység Egerlövő község egyes, a korábbi vis maior eseményekkel
érintett belterületi utcáinak vízrendezése, a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer
megvalósításával, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén
található 199, 175 és a 127 hrsz-ú árkokba. A település ezen mélyfekvésű részéről egy
korábban kiépített földmedrű csatornahálózaton keresztül a jut el a csapadékvíz az
Ostoros-patakba, illetve az Eger-csatornába.
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtése és elvezetése nyílt árkok
kialakításával tervezett.

A kiépítésre kerülő csapadékvíz elvezető árkok esését, a mértékadó vízhozamot, a
fenékszinteket, a kiépítési hosszokat a hossz-szelvények tartalmazzák. A földmedrű csatornák 1:1,5 rézsűvel 0,4 m-es fenékszélességg
A település mintegy felében rendezésre kerülnek a földmedrű árkok, melyek nagyrészt szikkasztó árokként üzemelnek, illetve burkolás
Dózsa György utca egy szakasza, hogy a befogadóba történő bevezetés biztosított legyen a burkolt árok kialakításával, mivel a meglév
mértékben nem
mélyíthető, hogy földmederként a mértékadó vízhozamot szállítani tudja a befogadóig.
A Fő utca csaknem teljes hosszában a házszámozás szerinti páratlan oldalon padkafolyóka kerül elhelyezésre közvetlenül a járda mellé

Az árokburkolás előregyártott vasbeton mederburkoló elemekkel tervezett. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos kavics
építése szükséges a mű állékonysága érdekében
Nagyobb átjárókban és útkereszteződésekben D30, D40 beton csövekből készülnek az
átereszek. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm
soványbeton + 5 cm kötőréteg + 4 cm kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.

A kapubejárók a meglévő telkek kapubejáróinál átereszek beépítésével tervezett, kialakításuk támfalas jellegű. A tervezett vízelvezető
kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik. A kapubejárók 5,0 méter szélességben készülnek 30, 40 cm-es átmérővel tal
betoncsövekből, előregyártott támfalas befogással. Az átereszek feletti bejárók a homokos kavics feltöltés felett 20 cm soványbeton sze
kerülnek kialakításra.
Épülő vízelvezető létesítmények:
CS-1-0-0 jelű csatorna 254,0 m, ebből:
211,0 fm földmeder,
43,0 fm kapubejáró D40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-10 ‰.

Befogadó: 199 hrsz-ú önk. árok
CS-2-0-0 jelű csatorna 428 m, ebből:
333,0 fm földmeder,
95,0 fm kapubejáró D40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-15 ‰.
Befogadó: 199 hrsz-ú önk. árok
CS-3-0-0 jelű csatorna 172,0 m, ebből:
146,0 fm földmeder,
20,0 fm kapubejáró D30 beton áteresz,
6,0 m Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 ‰.
Befogadó: 127 hrsz-ú önk. árok
CS-4-0-0 jelű csatorna 360,0 m, ebből:
145,0 fm földmeder,
55,0 fm kapubejáró D30 beton áteresz,
160,0 fmPRF(KV) 60/40/10 padkafolyóka,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-50 ‰.
Befogadó: 127 hrsz-ú önk. árok
CS-5-0-0 jelű csatorna 201,0 m, ebből:
144,0 m KV 30/200 elemekkel burkolt árok
32,0 m Ø 40 beton áteresz,
25,0 fm kapubejáró D40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 ‰.
Befogadó: 175 hrsz-ú önk. árok
CS-5-1-0 jelű csatorna 128,0 m, ebből:
128,0 fmPRF(KV) 60/40/10 padkafolyóka,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-6 ‰.
Befogadó: CS-5-0-0 jelű árok 0+098 j. szelvénye
CS-5-2-0 jelű csatorna 197,0 m, ebből:
16,0 fm földmeder,
17,0 fm kapubejáró D30 beton áteresz,
164,0 fmPRF(KV) 60/40/10 padkafolyóka,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-10 ‰.
Befogadó: CS-5-0-0 jelű árok 0+200 j. szelvénye, valamint a meglévő önk. árok

CS-5-3-0 jelű csatorna 148,0 m, ebből:
118,0 fm földmeder,
21,0 fm kapubejáró D30 beton,
9,0 m Ø 40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-4 ‰.
Befogadó: CS-5-0-0 jelű árok 0+200 j. szelvénye
CS-5-3-1 jelű csatorna 278,0 m, ebből:
215,0 fm földmeder,
63,0 fm kapubejáró D30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-11 ‰.
Befogadó: CS-5-3-0 jelű árok 0+009 j. szelvénye
CS-5-3-2 jelű csatorna 291,0 m, ebből:
233,0 fm földmeder,
58,0 fm kapubejáró D30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-21 ‰.
Befogadó: CS-5-3-0 jelű árok 0+009 j. szelvénye, valamint a meglévő önk. árok
CS-7-0-0 jelű csatorna 141,0 m, ebből:
137,0 fm földmeder,
4,0 fm kapubejáró D30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-5 ‰.
Befogadó: meglévő József A. utcai áteresz
CS-8-0-0 jelű csatorna 56,0 m, ebből:
56,0 fmPRF(KV) 60/40/10 padkafolyóka,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 3 ‰.
Befogadó: meglévő önk. árok
Egerlövő község belterületi csapadékvíz elvezetése kapcsán épül összesen: 2654 fm csapadékcsatorna:
Mederburkoló elemek:
- KV 30/200 144 fm
- KV 60 padkafolyóka 508 fm
Földmeder: 1554 fm (b=0,4 m; ρ = 1:1,5)
Beton átereszek:
- 244 m Ø 30 beton áteresz
- 204 m Ø 40 beton áteresz,
156 db áteresz végfal (támelem)

A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közb
dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi létesítési engedélyben (kivéve CS-6-0-0 szakasz) és kiviteli tervekben,
szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények
vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáci
tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)

6. rész: A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azonosítószámú projekt keretében Négyes település Petőfi S., Kodály Z., Rákóczi F., D
Táncsics M. utcák csapadékvíz elvezetése
A vízrendezéssel érintett Négyesi ingatlanok: 02, 62, 77/1, 77/2, 213, 256, 258, 336, 337 Hrsz-ek.
Befogadók: 014/5, 309, 02 hrsz-ú ingatlanok

A munka tartalmát a 09/2017 tervszámú, „Négyes Petőfi S., Kodály Z., Rákóczi F., Dózsa Gy., Táncsics M. utcák csapadékvíz elvezet
létesítési engedélyezési tervdokumentáció” és az erre vonatkozóan 2018.02.14-én jogerőre emelkedett 35500/11068-9/2017 ált. számú
létesítési engedély tartalmazza.
A munka részletes tartalmát jelentő kiviteli tervdokumentáció: K-02/2018. tervszámú, Négyes Petőfi S., Kodály Z., Rákóczi F., Dózsa
Táncsics M. utcák csapadékvíz elvezetése kiviteli tervdokumentáció

A beruházással érintett tevékenység Négyes község egyes belterületi utcáinak csapadékvízelvezetése, a megfelelő csapadékvíz elvezető
kialakításával, a csapadékvizekrendezett elvezetésével a település belterületén található tóba, illetve mocsárba.
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtése és elvezetése nyílt árkok
kialakításával történik.

A földmedrű csatornák 1:1,5 rézsűvel 0,5 m-es fenékszélességgel készülnek. A település mintegy felében rendezésre kerülnek a földme
melyek nagyrészt szikkasztó árokként üzemelnek, illetve burkolásra kerül az Kodály Zoltán utca egy szakasza, hogy a befogadóba tört
bevezetés biztosított legyen a burkolt árok kialakításával, mivel a meglévő árok oly mértékben nem mélyíthető, hogy földmederként a
vízhozamot szállítani tudja a befogadóig. Az árokburkolás előregyártott vasbeton mederburkoló elemekkel tervezett. Az előre gyártott
10 cm vastag homokos kavics ágyazat építése szükséges a mű állékonysága érdekében.

Nagyobb átjárókban és útkereszteződésekben D30, D40 illetve D50 beton csövekből
készülnek az átereszek. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm aszfalt kötőréteg + 4 cm
kopóréteg kerül kialakításra.

A kapubejárók a meglévő telkek kapubejáróinál átereszek beépítésével tervezett, kialakításuk támfalas jellegű. A tervezett vízelvezető
kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik. A kapubejárók 5,0 méter szélességben készülnek 30, 40 cm-es átmérővel tal
betoncsövekből, előregyártott támfalas befogással. Az átereszek feletti bejárók a homokos kavics feltöltés felett 20 cm soványbeton sze
kerülnek kialakításra.
Épülő vízelvezető létesítmények:
CS-1-0-0 jelű csatorna 527,0 m, ebből:
344,0 fm földmeder,
94,0 fm KV 40/200 mederelemmel burkolt árok
45,0 fm KV 40 fedlap
18,0 fm Ø 30 beton áteresz,
45,0 fm Ø 40 beton áteresz,
26,0 fm Ø 50 beton áteresz,

Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-6 ‰.
Befogadó: 014/5 hrsz-ú csatorna
CS-1-1-0 jelű csatorna 147,0 m, ebből:
106,0 fm földmeder,
41,0 fm Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-10 ‰.
Befogadó: CS-1-0-0 jelű árok 0+098 j. szelvénye
CS-1-2-0 jelű csatorna 382,0 m, ebből:
322,0 fm földmeder,
27,0 fm Ø 30 beton áteresz,
33,0 fm Ø 40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-5 ‰.
Befogadó: CS-1-0-0 jelű árok 0+103 j. szelvénye
CS-1-2-1 jelű csatorna 142,0 m, ebből:
124,0 fm földmeder,
18,0 m Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-19 ‰.
Befogadó: CS-1-2-0 jelű árok 0+246 j. szelvénye
CS-1-3-0 jelű csatorna 181,0 m, ebből:
146,0 fm földmeder,
35,0 m Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-19 ‰.
Befogadó: CS-1-0-0 jelű árok 0+113 j. szelvénye
CS-1-4-0 jelű csatorna 132,0 m, ebből:
107,0 fm földmeder,
25,0 m Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-9 ‰.
Befogadó: CS-1-0-0 jelű árok 0+240 j. szelvénye
CS-2-0-0 jelű csatorna 462,0 m, ebből:
371,0 fm földmeder,
18,0 fm Ø 30 beton áteresz,
73,0 fm Ø 40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 2-3 ‰.
Befogadó: 02 hrsz-ú meglévő útárok

CS-3-0-0 jelű csatorna 78,0 m, ebből:
63,0 fm földmeder,
15,0 fm Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-10 ‰.
Befogadó: 309 hrsz-ú meglévő útárok
CS-3-1-0 jelű csatorna 77,0 m, ebből:
59,0 fm földmeder,
18,0 fm Ø 30 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1 ‰.
Befogadó: CS-3-0-0 jelű árok 0+010 j. szelvénye
CS-3-2-0 jelű csatorna 418,0 m, ebből:
336,0 fm földmeder,
32,0 fm Ø 30 beton áteresz,
50,0 fm Ø 40 beton áteresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-5 ‰.
Befogadó: CS-3-0-0 jelű árok 0+010 j. szelvénye

Az előzőekben leírtaknak megfelelően Négyes község belterületi csapadékvíz elvezetése kapcsán épül összesen: 2546,0 fm csapadékcs
Mederburkoló elemek:
-

KV 40/200 94,0 fm,

-

KV 40 fedlap 45,0 fm

Földmeder: 1978,0 fm (b=0,5m; hmin=0,5; ρ = 1:1,5)
Beton átereszek:
-

247,0 m Ø 30 beton áteresz

-

201,0 m Ø 40 beton áteresz,

-

26,0 m Ø 50 beton áteresz,

164 db áteresz végfal (támelem)
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység vízjogi létesítési engedélyköteles tevékenység.
A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll, mely a műszaki dokumentumok között megküldésre kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közb
dokumentumokhoz csatolt műszaki dokumentációban, a vízjogi létesítési engedélyben és kiviteli tervekben, a szerződéstervezetben, va
árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása, a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírá
maradéktalan betartása mellett.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a közúti- és közműkezelői szakfelügyelet biztosítása is.

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáci
tartalmazza.
(A műszaki leírás mennyiségi eltérése esetén az árazatlan költségvetési kiírásban leírtak az irányadóak.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egy
meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a fig
hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

CPV:
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munkák
További tárgyak:
45240000-1 Vízi létesítmények építése
45232452-5 Vízelvezetés
45216250-1 Védőárok építése
45247112-8 Vízelvezető csatorna építése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény közzététele nélküli és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés
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: 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 2018. április 12. napja
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

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
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
1. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

65.118.110 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: AFLAC Kft.
Székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 7.
Adószám: 13604893-2-05
1. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

66.365.719 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

18 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: ZSOPÁR-ÉP Kft.
Székhelye: 3907 Tállya, Palota út 30.
Adószám: 23325287-2-05
1. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

65.776.796 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

10 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

6 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: INTERNATIONAL ENERGY SERVICE Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.

Adószám: 13148207-2-05
1. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

67.728.785 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember
szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

31 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül
egész hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb
mértéke: 24 hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban
rögzített előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján
megfelelően igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
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:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

D-GESZTOR Kft.

AFLAC Kft.

ZSOPÁR-ÉP Kft.

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Nettó ajánlati
ár összesen
(HUF)

70

10

700

9,81

686,7

9,9

693

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember
szakmai
tapasztalata
egész
hónapokban
megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb

20

7,3

146

3,75

75

2,1

42

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

mértéke: 48
hónap)
3. Többlet
jótállás
időtartama a
kötelező 12
hónapon felül
egész hónapban
megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24
hónap)

10

10

A súlyszámmal
szorzott

100

5

946

50

2,5

811,7

25

760

értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
Kft.
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Nettó ajánlati
ár összesen
(HUF)

70

9,61

672,7

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember
szakmai
tapasztalata
egész
hónapokban
megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 48
hónap)

20

6,46

129,2

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

3. Többlet
jótállás
időtartama a
kötelező 12
hónapon felül
egész hónapban
megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24
hónap)

10

5

A súlyszámmal
szorzott

50

851,9

értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások
között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében,
amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
1. rész:
Értékelési részszempont

Számszerűsíthető adat

1. Ajánlati ár (nettó ajánlati ár összesen forint)

65.118.110 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember
szakmai tapasztalata (hónap) (az ajánlati elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel tárgyi közbeszerzési eljárásban
az 1. rész vonatkozásában a D-GESZTOR Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.) ajánlattevő tette a legjobb árérték aránnyal bíró érvényes ajánlatot: 946 pont, nettó ajánlati ár: 65.118.110,- Ft.
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:

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
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05

2. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

26.692.913 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: AFLAC Kft.
Székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 7.
Adószám: 13604893-2-05
2. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

27.175.909 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

18 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: ZSOPÁR-ÉP Kft.
Székhelye: 3907 Tállya, Palota út 30.
Adószám: 23325287-2-05
2. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)

1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

27.016.002 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

10 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

6 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: INTERNATIONAL ENERGY SERVICE Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.
Adószám: 13148207-2-05
2. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

27.495.171 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

31 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
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 értékelés

A
részszempontok

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

D-GESZTOR Kft.

AFLAC Kft.

ZSOPÁR-ÉP Kft.

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

10

700

9,82

687,4

9,9

693

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember szakmai
tapasztalata (hónap)
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

7,3

146

3,75

75

2,1

42

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24 hónap)

10

10

100

5

50

2,5

25

A súlyszámmal
szorzott

946

812,4

760

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
Kft.

Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

9,71

679,7

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető szakember

20

6,46

129,2

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati
elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)
3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke:
24 hónap)

10

5

A súlyszámmal
szorzott

50

858,9

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások
között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében,
amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
2. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

26.692.913 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel tárgyi közbeszerzési
eljárásban a 2. rész vonatkozásában a D-GESZTOR Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.) ajánlattevő tette
a legjobb ár-érték aránnyal bíró érvényes ajánlatot: 946 pont, nettó ajánlati ár: 26.692.913,- Ft
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:
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 3] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
3. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

53.307.087 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: AFLAC Kft.
Székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 7.
Adószám: 13604893-2-05
3. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

54.453.095 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

18 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: ZSOPÁR-ÉP Kft.
Székhelye: 3907 Tállya, Palota út 30.
Adószám: 23325287-2-05
3. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

54.124.076 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

10 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

6 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: INTERNATIONAL ENERGY SERVICE Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.
Adószám: 13148207-2-05
3. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

55.883.580 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

31 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
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 értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

D-GESZTOR Kft.

AFLAC Kft.

ZSOPÁR-ÉP Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

10

700

9,82

687,4

9,85

689,5

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember szakmai
tapasztalata (hónap)
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

7,3

146

3,75

75

2,1

42

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24 hónap)

10

10

100

5

50

2,5

25

A súlyszámmal
szorzott

946

812,4

756,5

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:
INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
Kft.

Az értékelés

A
részszempontok

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

9,9

693

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető szakember
szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati
elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

6,46

129,2

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke:
24 hónap)

10

5

50

A súlyszámmal
szorzott

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

872,2

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások
között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében,
amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
3. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

53.307.087 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel tárgyi közbeszerzési
eljárásban a 3. rész vonatkozásában a D-GESZTOR Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.) ajánlattevő tette
a legjobb ár-érték aránnyal bíró érvényes ajánlatot: 946 pont, nettó ajánlati ár: 53.307.087,- Ft
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:
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 4] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
4. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

51.732.000 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: AFLAC Kft.
Székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 7.
Adószám: 13604893-2-05
4. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

52.513.358 Ft

18 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: ZSOPÁR-ÉP Kft.
Székhelye: 3907 Tállya, Palota út 30.
Adószám: 23325287-2-05
4. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

52.254.528 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

10 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

6 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: INTERNATIONAL ENERGY SERVICE Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.
Adószám: 13148207-2-05
4. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

54.323.235 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

31 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
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 értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

D-GESZTOR Kft.

AFLAC Kft.

ZSOPÁR-ÉP Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

10

700

9,85

689,5

9,9

693

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember szakmai
tapasztalata (hónap)
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

7,3

146

3,75

75

2,1

42

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24 hónap)

10

10

100

5

50

2,5

25

A súlyszámmal
szorzott

946

814,5

760

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
Kft.

Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

9,52

666,4

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető szakember
szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati
elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

6,46

129,2

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke:
24 hónap)

10

5

50

A súlyszámmal
szorzott

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

845,6

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások
között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében,
amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05

4. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

51.732.000 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel tárgyi közbeszerzési
eljárásban a 4. rész vonatkozásában a D-GESZTOR Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.) ajánlattevő tette
a legjobb ár-érték aránnyal bíró érvényes ajánlatot: 946 pont, nettó ajánlati ár: 51.732.000,- Ft
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:
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
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 5] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:

ődés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
5. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

25.748.032 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: AFLAC Kft.
Székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 7.
Adószám: 13604893-2-05
5. rész:

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

26.267.507 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

18 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: ZSOPÁR-ÉP Kft.
Székhelye: 3907 Tállya, Palota út 30.
Adószám: 23325287-2-05
5. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

25.985.554 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

10 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

6 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: INTERNATIONAL ENERGY SERVICE Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.
Adószám: 13148207-2-05
5. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

26.859.681 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

31 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
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 értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

D-GESZTOR Kft.

AFLAC Kft.

ZSOPÁR-ÉP Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

10

700

9,8

686

9,9

693

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember szakmai
tapasztalata (hónap)
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

7,3

146

3,75

75

2,1

42

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24 hónap)

10

10

100

5

50

2,5

25

A súlyszámmal
szorzott
értékelési pontszámok

946

811

760

összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
Kft.

Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

9,6

672

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető szakember
szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati
elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

6,46

129,2

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke:
24 hónap)

10

5

50

A súlyszámmal
szorzott

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

851,2

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során

alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások
között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében,
amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
5. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

25.748.032 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel tárgyi közbeszerzési
eljárásban az 5. rész vonatkozásában a D-GESZTOR Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.) ajánlattevő tette
a legjobb ár-érték aránnyal bíró érvényes ajánlatot: 946 pont, nettó ajánlati ár: 25.748.032,- Ft
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:
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
-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 6] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
ást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
6. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

19.527.559 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: AFLAC Kft.
Székhely: 3815 Abaújlak, Völgy u. 7.
Adószám: 13604893-2-05
6. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

19.783.737 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

18 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: ZSOPÁR-ÉP Kft.
Székhelye: 3907 Tállya, Palota út 30.
Adószám: 23325287-2-05
6. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

19.685.963 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

10 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

6 hónap

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
Ajánlattevő:
Név: INTERNATIONAL ENERGY SERVICE Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6.

Adószám: 13148207-2-05
6. rész:

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

19.920.165 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

31 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

12 hónap

lkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített
előírásoknak megfelel, ajánlattevő a benyújtott ajánlatában a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően
igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlata ezért érvényes.
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 értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

D-GESZTOR Kft.

AFLAC Kft.

ZSOPÁR-ÉP Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

10

700

9,87

690,9

9,9

693

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető
szakember szakmai
tapasztalata (hónap)
(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

7,3

146

3,75

75

2,1

42

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva

10

10

100

5

50

2,5

25

(az ajánlati elem
legkedvezőbb
mértéke: 24 hónap)
A súlyszámmal
szorzott

946

815,9

760

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
Kft.

Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

1. Nettó ajánlati ár
összesen (HUF)

70

9,8

686

2. A teljesítésbe
bevonásra kerülő
építésvezető szakember
szakmai tapasztalata
(hónap) (az ajánlati
elem legkedvezőbb
mértéke: 48 hónap)

20

6,46

129,2

3. Többlet jótállás
időtartama a kötelező
12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az
ajánlati elem
legkedvezőbb mértéke:
24 hónap)

10

5

50

A súlyszámmal
szorzott

865,2

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 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 ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb
nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1.
számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb
jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 1.
sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az értékelésmódszere képletekkel leírva:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:

a pontskála felső határa

P min:

a pontskála alsó határa

A legjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az összpontszám megállapítása:

A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszámot) az ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz
tartozó súlyszámmal a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Amennyiben a különböző megajánlások
között így azonos pontszám keletkezik, abban az esetben a kerekítés addig folytatódik minden ajánlat esetében,
amíg különbség nem lesz az ajánlatok között. (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és
ajánlata érvényes.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő:
Név: D-GESZTOR Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.
Adószám: 13416058-2-05
6. rész:
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok)
1. Nettó ajánlati ár összesen(HUF)

19.527.559 Ft

2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai
tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48
hónap)

35 hónap

3. Többlet jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül egész
hónapban megadva (az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 24
hónap)

24 hónap

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott bírálati szempontokra figyelemmel tárgyi közbeszerzési
eljárásban a 6. rész vonatkozásában a D-GESZTOR Kft. (Székhelye: 3527 Miskolc, Teréz u. 4.) ajánlattevő tette
a legjobb ár-érték aránnyal bíró érvényes ajánlatot: 946 pont, nettó ajánlati ár: 19.527.559,- Ft
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:
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: 2018.05.26. Lejárata: 2018.05.30.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.05.25.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.05.25.
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

