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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Palotaváros Varga-csatorna árapasztó tervezés-építés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Palotaváros Varga-csatorna árapasztó tervezés-építésKözbeszerzés 
tárgya:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000603102018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_
97218353

Székesfehérvár HU211 8000

Városház Tér 1.

Bárdos Katalin

bardos.katalin@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537296
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Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2018.11.07

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

Kbt. 115.§ (1) szerint: Az építési beruházás értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot.

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

Kiviteli terv készítése az engedélyezési terv alapján az I-II. ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a kivitelezéshez szükséges 
részletterveket és költségvetést szerkeszthető formában, valamint az I. ütem kivitelezése. Kiviteli terv készítés I-II. ütemre az SB 2017/
40 számú engedélyezési tervdokumentáció és a 35700/5307-8/2018-ált. számú vízjogi létesítési engedély 2. pontja alapján.  műszaki 
leírás,  átnézeti helyszínrajz,  helyszínrajz,  hossz-szelvény,  keresztszelvények,  a zsilip beépítésének tervei,  monolit vasbeton 
szerkezetek részlettervei, vasalása,  költségvetési kiírás, Kivitelezés mennyisége (részletesen) az I. ütemre vonatkozóan, amely a Varga
csatorna 0+527 km szelvényéig található létesítményekre vonatkozik, kiegészítve a II. sz. tó D-i oldalán lévő lecsapoló zsilip 
felújításával. 1. BZ-II-3000-1100-180-B-1-K típusú zsilip 1 db 2. C 30/37 jelű vasbeton szerkezet építés ~15 m3 3. Bukócsatorna (I.-II. 
tó felé) C 30/37 vb. szerkezet ~50 m3 4. C 8 szerelőbeton ~5 m3 5. Bazalt kopó réteg ~2 m3 6. Szabványos idomacél korlát ~27 m 7. 
Burkolt meder rendezés 32,2 m 8. A zsilip műtárgy környezetében mederkorrekciós földmunkák az alvízi mederhez történő 
csatlakozásnál. (amennyiben szükséges) 9. Varga-csatorna jobb parti töltés magassági hiány pótlása 30 m (~15 m3) 10. Az I. és II. 
számú tó közötti zsilip felújítása 1 db 11. A II. sz. tó D-i oldalán a lecsapoló zsilip felújítása 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 is el kell készíteni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

1A 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

Ajánlattevő neve: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1113 Budapest Bocskai Út 73. Végleges 
ajánlatot nem nyújtott be.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdésének a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) számú Kormányrendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltakra, 
miszerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden esetben kötelező végleges ajánlat írásbeli benyújtása és ajánlattevő a 
végleges ajánlattételi határidőre nem nyújtott be ajánlatot.
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Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem KKV.

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

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:

2019.02.19

2019.02.19




