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: Oroszlány Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi Ferenc út 78.
Város: Oroszlány

Postai irányítószám: 2840

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés felújítása az Eötvös Loránd Szakképző Iskola területén.
Teljesítés helyszíne: Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd telephely, 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
Teljesítési határidő: 2016. június 30. Előteljesítés lehetséges

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:




Szennyvíz elvezető rendszer
A szennyvízelvezető rendszer tervezésénél a meglévő vizes blokkokat és berendezési tárgyakat, továbbá a korábban működő
épületrészek esetleges újbóli beüzemelési lehetőségét kellet figyelembe venni. Ezért a vezetékek mérete DN100 és DN300
tartományban vannak, KG PVC tokos csatornacsőből tervezve.
A tervezett vezetékrendszer két részre osztott. Az Asztalos utca felőli oldalon a szennyvízvezeték az M3 jelű aknában van
bekötve, mely innen a meglévő megfelelő állapotú vezetékszakaszon keresztül az utca túloldalán lévő fogadóaknában
csatlakozik. A másik oldali vezetékrendszer az udvari kiállásokat gyűjti össze, és a Kossuth utcai tervezett vezetékszakasszal az
M2 jelű aknába csatlakozik.
Az M2 jelű akna fogadja az Ifjúmunkás út szennyvízvezetékét is. A tisztítóaknákat a KK-005 számú terv szerint LEIER előregyártott
elemekből kell megépíteni HYDROTEC aknafedlapokkal.
Csapadékvíz elvezető rendszer
Az új csapadékvíz elvezető rendszer NA200 és NA300 KG PVC vezetékkel épül meg, NA125-ös bekötővezetékekkel a
fogadóaknákig. Az épület felújított csapadékvíz elvezető rendszerének ejtő vezetékeit a tervezett csatornahálózatra HL 660/2
Minimax esővíz süllyesztőszekrény alkalmazásával lesz bekötve. A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat egy alapvezetékkel
épül meg, mely az Asztalos János utcai M1 jelű fogadóaknába lesz bekötve. Az udvari oldalon a csapadékvíz elvezető és a
szennyvízelvezető rendszer párhuzamosan halad, ezért a szükséges védőtávolságot be kell tartani. A tisztítóaknákat a KK-005
számú terv szerint LEIER előregyártott elemekből kell megépíteni HYDROTEC aknafedlapokkal és vízelnyelő rácsokkal.
A régi csapadékvíz elvezető hálózat felhagyásra kerül, a régi elhasználódott aknákat fel kell tölteni, és tömöríteni, a felhagyott
vezetékszakaszok végeit tömedékelni kell.

Részletes műszaki tartalom a műszaki dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: a Kbt. Harmadik Rész XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Kbt. 115. §
(az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot)

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 (2016/03/17)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Az eljárás eredményes volt x igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D.



bruttó ajánlati ár: 26.670.000,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

Geotech Kft., 2800 Tatabánya, Réti u. 166.



bruttó ajánlati ár: 29.464.000,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

Hun-Trigeo Kft., 1139 Budapest, Gömb utca 4/b.



bruttó ajánlati ár: 29.805.885,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

FTK Építő Kft., 2890 Tata, Barina utca 9.



bruttó ajánlati ár: 30.734.000,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

Kerekes és Társa Kft., 2800 Tatabánya, Sárberki Ltp., 421. 2/9.



bruttó ajánlati ár: 37.474.317,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

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
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

ajánlati ár
garancia
időtartama

2
1

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Beck & Cat Kft.

Geotech Kft.

Hun-Trigeo Kft.

Értékelési
pontszám

10
10

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

20
10

Értékelési
pontszám

9,09
10

18,18
10

Értékelési
pontszám

8,95
10

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

17,9
10

28,18

30

A súlyszámmal
szorzott

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

27,9

értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

ajánlati ár
garancia
időtartama

2
1

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

FTK Építő Kft.

Kerekes és Társa Kft.

Értékelési
pontszám

8,69
10

A súlyszámmal
szorzott

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

17,38
10

Értékelési
pontszám

7,14
10

27,38

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

14,28
10
24,28

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

az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig, a kerekítés szabályainak alkalmazásával). A legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek
kiszámításra a közbeszerzési dokumentumokban megadott képlet szerint.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
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 arányosítás a legjobb ajánlathoz
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Beck & Cat Kft., 2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D.



bruttó ajánlati ár: 26.670.000,- Ft
jótállás időtartama: 60 hónap

A legjobb ár-érték arány alapján kiválasztott összességében legkedvezőbb ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, 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: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2016/04/14) / Lejárata: (2016/04/19)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/04/14)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/04/14)
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

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

Oroszlány, 2016. április 14.
Dr. Molnár Miléna
aljegyző

