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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Felszíni vízelvezetési tanulmányterv készítéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR001151282019
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Nagyné Hegyesi Erzsébet
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1.        Székesfehérvár, felszíni vízelvezetése tanulmánytervének elkészítése a rendelkezésre álló 2742 munkaszámú 2008. áprilisában 
készített tervdokumentáció átdolgozásával, aktualizálásával. 
 
1.1.        Tervezési alapadatok beszerzése: 
•        A tervhez szükséges részletességű geodézia felmérés elkészítése. 
•        Egyeztetés a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. és a Vízi Társulatok illetékes szakembereivel, mint a létesítmények 
kezelőivel. 
1.2.        A tanulmánytervnek az alábbi céloknak kell megfelelni: 
•        Székesfehérvár egészére kiterjedő vízelvezető, vízelvezetési rendszerek felülvizsgálata, vízgyűjtő lehatárolások, a 
vízrendezésben szerepet játszó vízfolyások hidrológiai vizsgálatával, összhangban a Székesfehérvár érvényes Településszerkezeti 
tervével. 
•        Székesfehérvár Térségi Vízi Társulat és a Székesfehérvár Városgondnokság Kft. kezelésében lévő vízfolyások jókarba-
helyezésére javaslattétel. 
•        A Székesfehérvár külterületén, illetve belterületén meglévő, illetve javasolt víztárolási, vízvisszatartási lehetőségek vizsgálata, a 
visszatartott víz további hasznosítására javaslattétel. 
•        A meglévő Gugásvölgyi záportározó újra-méretezése. 
•        A fő- és mellékvízgyűjtő területek lehatárolása a lefolyási tényezőkkel, a meglévő csatornahálózat (>DN300 mm) kiemelten a 
főgyűjtők hidraulikai felülvizsgálata racionális módszerrel. 
•        A túlterhelt, kockázatos üzemű csatornaszakaszok meghatározása, a tehermentesítésére javaslattétel az Üzemeltetőkkel 
egyeztetve. 
•        Új beépítésű területek csapadékvíz elvezetésére szolgáló javaslattétel. 
•        A szerkezeti terv szerint beépítésre tervezett területek csapadékvíz elvezetésére javaslattétel. 
•        Egyes területekre jellemző meglévő talajmechanikai adatok összegyűjtése, a felszíni vízelvezetést befolyásoló mértékadó 
talajvízszintek meghatározása. 
•        Korábban elkészült, de eddig meg nem valósult érvényes tervek, beruházások bedolgozása a tanulmányba a Megrendelő által 
szolgáltatott adatok alapján. 
•        Felülvizsgálatra, rekonstrukcióra javasolt csatornaszakaszok meghatározása. 
•        Javaslattétel a megvalósítás sorrendjére, rendszereken belül, illetve teljes székesfehérvári rendszerre vonatkozóan. 
•        Mennyiség kimutatás készítése. 
2.        Tervdokumentáció minimális tartalma: 
2.1.        Műszaki rész: 
•        Tervezői nyilatkozat, 
•        Műszaki leírás, 
•        Hidraulikai méretezés, 
•        Tulajdonosi, Üzemeltetői konzultációkról készült egyeztetési jegyzőkönyvek és közműkezelői nyilatkozat(ok), 
•        Átnézeti helyszínrajzok M= 1:100.000 – 1:25.000, 
•        Részletes helyszínrajzok M= 1:4.000 – 1:10.000, 
•        Hossz-szelvények, 
2.2.        Formai és tartalmi rész: 
•        A terveket a hatályban lévő jogszabályi követelményeknek, műszaki előírásoknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni. 
•        A tervdokumentációból 8 pld. szállítandó nyomtatott formátumban a megrendelő részére. 
•        A tanulmányterveket digitális (dwg, pdf, doc, .xls kiterjesztésű) szerkeszthető formátumban is át kell adni megrendelő részére. 
Székesfehérvár lakosság száma közel 97.000 fő.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Felszíni vízelvezetési tanulmányterv készítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül
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Nettó ajánlati ár (HUF): 25.684.900,- Ft 
Az M/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata 
(min. 0  hó – max. 24 hó) hónapban: 24 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

24149886243MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1185 Budapest, 
Nyíregyháza Utca 73

Nettó ajánlati ár (HUF): 38.760.000,- Ft 
Az M/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata 
(min. 0  hó – max. 24 hó) hónapban: 47 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

26295464241Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2.

Nettó ajánlati ár (HUF): 41.500.000,- Ft 
Az M/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata 
(min. 0  hó – max. 24 hó) hónapban: 24 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

23139640241Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1135 
Budapest, Zsinór Utca 38-40

Nettó ajánlati ár (HUF)         44.500.000,- Ft 
Az M/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata 
(min. 0  hó – max. 24 hó) hónapban:        28 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

13842217241FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., Magyarország 1024 Budapest, Lövőház Utca 37.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

193A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

Igen
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Az ajánlatok értékelésére vonatkozó tájékoztatás: 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám ismertetése: az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.  
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: a részszempontokon belül az értékelési 
pontszám az alábbiak szerint kerül kiszámításra (két tizedes jegyig): 
 
1. részszempont:  
 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

101

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

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 24.390.000,- Ft Értékelési pontszám (1-
10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 500,00 Az M/1 pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min. 0  hó – max. 
24 hó): 24 Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 500,00 
Összpontszám szerinti helyezés: 1.

Szöveges értékelés:

1000.00ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 25.684.900,- Ft Értékelési pontszám (1-
10 pont) 9,49 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 474,50 Az M/1 pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min. 0  hó – max. 
24 hó): 24 Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 500,00 
Összpontszám szerinti helyezés: 2.

Szöveges értékelés:

974.50MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 38.760.000,- Ft Értékelési pontszám (1-
10 pont) 6,29 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 314,50 Az M/1 pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min. 0  hó – max. 
24 hó): 47 Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 500,00 
Összpontszám szerinti helyezés: 3.

Szöveges értékelés:

814.50Perfektum Építész Kft.

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 41.500.000,- Ft Értékelési pontszám (1-
10 pont) 5,87 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 293,50 Az M/1 pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min. 0  hó – max. 
24 hó): 24 Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 500,00 
Összpontszám szerinti helyezés: 4.

Szöveges értékelés:

793.50Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 44.500.000,- Ft Értékelési pontszám (1-
10 pont) 5,48 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 247,00 Az M/1 pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata (min. 0  hó – max. 
24 hó): 28 Értékelési pontszám (1-10 pont) 10,00 Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 50 pont) 500,00 
Összpontszám szerinti helyezés: 5.

Szöveges értékelés:

774.00FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF): 24.390.000,- Ft 
Az M/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott VZ-VKG szakember M/1. pontban meghatározott többlettapasztalata 
(min. 0  hó – max. 24 hó) hónapban: 24 
Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

11455796207ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt., Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Óvoda Utca 2
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10554885243UTIBER Közúti Beruházó Kft, Magyarország 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat nem pótolta az előírt határidőre, és a megjelölt hiányok a későbbiek 
során a Kbt. 71. § (6) értelmében már nem pótolhatóak. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
Ajánlattevő ajánlata így nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

25091030208Penta-Kör Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9012 Győr, Vadvirág 
Utca 24

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: nettó 24.390.000 Ft. Kiválasztás indoka: a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján 
Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb.

11455796207ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Óvoda 
Utca 2

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*50.  
(Fordított arányosítás) 
 
2. részszempont:  
 
A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata a felhívás III.1.3) pontja szerinti (VZ-VKG) - vagy azzal egyenértékű 
végzettségű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke 
hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*50. 
(Egyenes arányosítás.)  
 
Adott esetben a 24 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 24 hónap többlettapasztalat kerül 
alkalmazásra a képletben és a 24 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot 
kapja. 
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik 0 hónapnál több többlettapasztalattal, a felolvasólapon 0 
hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 1 pontot kapja. 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.11.29 08:47:49 hegyesie

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.12Lejárata:2019.12.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat nem pótolta az előírt határidőre, és a megjelölt hiányok a későbbiek 
során a Kbt. 71. § (6) értelmében már nem pótolhatóak. Ajánlattevő így nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez 
szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést. 
Ajánlattevő ajánlata így nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

2019.12.02

2019.12.02
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