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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvár - szerelvényaknák rekonstrukciója

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

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 22316569Fax:Telefon:E-mail:

MiklósKapcsolattartó 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:

Székesfehérvár - szerelvényaknák rekonstrukciójaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000305712019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
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Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Kovács Ignác

kovacs.ignac@pmhiv.
szekesfehervar.hu

+36 22537669
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A közbeszerzés tárgya aknafelújítás az alábbi székesfehérvári helyszíneken és mennyiségekkel: 
Erkel F. u.: 
1.        NA 400 mm tolózár (rövid) + kezelőszár+ csapszekrény, 2 db 
2.        NA 400/500/400/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db 
3.        NA 500 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db 
4.        NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db 
5.        F-F idom NA 400 mm/1000-EB-10, 1 db 
6.        NA 400 mm T-P WG Multi Joint, Húzásbiztos, 4 db 
7.        NA 400 mm GÖV cső 6 fm, 3 db 
8.        NA 400 mm T-T WG Multi Joint, Húzásbiztos, 2 db 
9.        NA 400 mm „QN” idom, 1 db 
10.        Kitámasztó betontömb 
Tompa M. u.: 
1.        3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (Duna Armatúra), 2 db 
2.        WG-MJ 3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db 
3.        Tolózár (rövid) NA 600 mm + beépítési készlet + csapszekrény 2 db 
4.        F-F idom NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db 
5.        NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db 
6.        NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db 
7.        NA 600/700/600/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db 
8.        NA 700 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db 
Gugásvölgyi u.: 
1.        3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (DUNA ARMATÚRA), 2 db 
2.        NA 600 mm GÖV cső, 6 fm, 2 db 
3.        WG-MJ-3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637), 2 db 
4.        FF idom, NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db 
5.        Tolózár „rövid” NA 600+beépítési készlet +csapszekrény, 1 db 
6.        NA 600/700/600/200/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató és ürítő csonkos (hossza: 1100 mm), KO, 1 db  
7.        NA 700 „X” idom 2” menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal, 1 db 
8.        NA 600/600/200/200 egyedi „T” idom 2 db 600-as peremmel (hossza 900 mm), 1 db alsó hegesztésű NA 200 csővel (ürítő 
vezeték) és 1 db középső hegesztésű NA 200 leágazó csővel, 1 db  
9.        Tolózár „rövid” NA 200+kézikerék, 3 db 
10.        NA 200 QN könyök idom, 2 db  
11.        KPE cső NA 200, 10 bár, 12 fm 
12.        Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú, NA 200, 4 db  
13.        EF Könyök 90 fok, NA 200, 3 db  
14.        EF T–idom 90 fok, NA 200/200, 2 db 
15.        EF szűkítő, NA 200/110, 1 db  
16.        KPE cső NA 110, 10 bar, 2 fm  
17.        T- idom öntvény, NA 110/110, 1 db 
18.         Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú NA 110, 1 db  
19.        Tolózár „rövid” NA 110+kézikerék, 2 db 
20.        Multi Joint Tok-Tok, NA 200, 1 db  
21.        Multi Joint Tok-Perem, NA 110, 1 db  
22.        Multi Joint szűkített (100-80), Tok-Perem, NA 100/80, 1 db 
 
A kiépített létesítmények geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrendelet alapján (E-közmű 
nyilvántartás), és digitális formában az Üzemeltetőnek át kell adni. 
A kivitelezés végeztével, a megvalósult mű átadási dokumentációját el kell készíteni. 
 
További információ a műszaki leírásban, a felhívásban megjelöltek tájékoztató jellegűek.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

III. Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. 
Nettó ajánlati ár opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt (HUF): 95.656.090 
Az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakember szakmai többlettapasztalata mindösszesen egész hónapokban (min 0, max 24 
hónap): 24

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Repkény Utca 7.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.04.11

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A közbeszerzés tárgya és értéke alapján megfelel a Kbt. 115. § szerinti feltételeknek.

Igen
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A módszer(ek) meghatározása, amellyel kiszámításra kerül a ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési 
pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő 
ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig). 
I. Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*70. 
II. Szakmai többlettapasztalat értékeléséhez alkalmazott képlet az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakembernél: vizsgált 
ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat 
szakmai tapasztalati ideje hónapban)*10*30. 
(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 

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:

"Nettó ajánlati ár opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt (HUF):" 106 510 413     
Értékelési pontszám (1-10 pont): 8,98 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 70 pont): 628,66 
"Az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakember szakmai többlettapasztalata mindösszesen egész 
hónapokban (min 0, max 24 hónap):" 24 
Értékelési pontszám (1-10 pont): 10 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 30 pont): 300 
Összpontszám szerinti helyezés: 2

Szöveges értékelés:

928.66TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft.

"Nettó ajánlati ár opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt (HUF):" 107 016 003     
Értékelési pontszám (1-10 pont): 8,94 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 70 pont): 625,69 
"Az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakember szakmai többlettapasztalata mindösszesen egész 
hónapokban (min 0, max 24 hónap):" 24 
Értékelési pontszám (1-10 pont): 10 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 30 pont): 300 
Összpontszám szerinti helyezés: 3

Szöveges értékelés:

925.69MP-Épszer Út és Hidépítő KFT

"Nettó ajánlati ár opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt (HUF):" 95 656 090     
Értékelési pontszám (1-10 pont): 10 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 70 pont): 700 
"Az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakember szakmai többlettapasztalata mindösszesen egész 
hónapokban (min 0, max 24 hónap):" 24 
Értékelési pontszám (1-10 pont): 10 
Pontszám és súlyszám szorzata (súlyszám: 30 pont): 300 
Összpontszám szerinti helyezés: 1

Szöveges értékelés:

1000Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. 
Nettó ajánlati ár opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt (HUF): 106.510.413 
Az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakember szakmai többlettapasztalata mindösszesen egész hónapokban (min 0, max 24 
hónap): 24

25003440243TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft., Magyarország 1123 Budapest, Alkotás Utca 50. C. ép. I. 
em.

Alkalmasság indoka: Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban, részletes dokumentációban, műszaki dokumentációban előírt 
követelményeknek megfelelt és érvényes ajánlatot nyújtott be. 
Nettó ajánlati ár opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt ( HUF): 107.016.003 
Az III.1.3) M1. pont szerinti MV-VZ jelű szakember szakmai többlettapasztalata mindösszesen egész hónapokban (min 0, max 24 
hónap): 24

24905033213MP-Épszer Út és Hidépítő KFT, Magyarország 2040 Budaörs, Ébner György Köz 4
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.27Lejárata:2019.05.22Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege opciós helyszínnel, Fejérvíz Zrt. által végzendő munkákkal együtt: nettó 95.656.090,-Ft. 
Kiválasztás indoka: a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján kiválasztott érvényes ajánlat (összpontszám: 1000,00 
pont).

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Repkény 
Utca 7.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

kapja). 
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok 
ajánlhatóak meg. 
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmény tekintetében több MV-VZ jelű szakembert mutat be, Ajánlatkérő a magasabb 
értékű többlettapasztalattal rendelkező MV-VZ jelű szakember többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember 
többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő tapasztalatot értékeli Ajánlatkérő. 

bontás, víztelenítés, helyreállítás

Ajánlattételkor nem ismert.

2019.05.22

2019.05.22
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.20 11:04:52 kovacsim

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:
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