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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.borzavar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Borzavár Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000342762019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Borzavár Községi Önkormányzat EKRSZ_
36580594

Borzavár HU213 8428

Fő Utca 43

Dócziné Belecz Ágnes

polghivborzavar@invitel.hu +36 88582931

REARC-INFO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
98066030

Balatonalmádi HU213 8220

Bajcsy-Zsilinszky Út 18.

Mester Ákos

akosmester79@gmail.com
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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

Előzmények: Az Önkormányzat megbízta a Bakony-Aqua Bt-t (8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 56.), hogy készítse el a borzavári 
csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervét. A terv elkészült és vízjogi létesítési 
engedélyt kapott (Iktatószám: 35700/9234/2018.ált). A megvalósításhoz szükséges pénzforrást a TOP-2.1.3-16-VE1 jelű pályázati 
konstrukcióban a település elnyerte (projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006). Jelenlegi állapot: A beavatkozással érintett 
belterületen a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges, helyenként rendezetlen. Az utcák mentén a szabályozási szélességtől függően 
egy-, vagy kétoldali nyílt árokrendszer található, zömében nyílt földárok, helyenként burkolattal ellátva. Műtárgyaik, átereszeik 
feliszapolódtak, eltömődtek, alapvetően szikkasztó árokként üzemelnek. A belterület egy részén a csapadékvíz elvezetés az útfelületen 
valósul meg. A belterületi ingatlanok felszíni víz elleni védelme megnyugtatóan jelenleg nem biztosított. Tervezett állapot bemutatása 
Az árkok a lehetőségekhez képest követik az utca lejtését. A beavatkozások a meglévő árkok nyomvonalában találhatók. Zárt csatornát
nem alakítunk ki, közúthálózati sávhelyreállítása nem történik, a beavatkozások belterületen valósulnak meg, fedett vízelvezető árok 
építése nem történik. A vízvisszatartási szempontokat előtérbe helyezve minimális árokburkolás tervezett. Az Alkotmány utcában a 
kétoldali árok felújítása szükséges. Az árkok nem kerülnek burkolásra, az É-i oldalon 11db, a D-i oldalon 11db áteresz annak 
töredezett állapota miatt cserélendő, a többi áteresz felújítandó. A 68,70,72 sz. házak előtt burkolt folyóka építése szükséges. A Cuha 
utca 10,11,12,13 hsz. ingatlanok megvédése érdekében az épületek felöli oldalon a burkolat mel-lett burkolt folyókát kell kiépíteni, a 
lentebbi részeken a földárok felújítása szükséges. A nagy terepesés miatt az árkot az alsó szakaszon burkolni kell, valamint 
energiatörő fogazat beépítése is szükséges. A Ny-i oldalon 10db, a K-i oldalon 15db áteresz annak töredezett állapota miatt cserélendő
, a többi áteresz felújítandó. A Petőfi utcában a meglévő árkot egy rövid szakaszon burkolni szükséges az árok nagymértékű lejtése 
miatt, a Cs-1-0-0 0+120 - 0+162 szelvényei között és a Cs-2-0-0 0+139 – 0+354 szelvényei között, valamint energiatörő fogazat 
beépítése is szükséges. A 12,14,16 sz. házak előtt burkolt folyóka építése szükséges. A Petőfi utcában a befogadó előtt hordalékfogó 
műtárgy épül: - 1-0-0 jelű levezető 0+004 szelvény - 2-0-0 jelű levezető 0+013 szelvény A Kossuth utcában a befogadó előtt szintén 
hordalékfogó tervezett: - 9-0-0 jelű levezetőn a hordalékfogó a TB elemek lesüllyesztésével kerül kialakításra A Béke és Liget utcákban
a töredezett átereszek cserére, a meglévő földárkok felújításra kerülnek. A Kossuth utca mélypontján kerül levezetésre a Kossuth és 
Diófa utcák közötti terület csapadékvize. A meglévő áteresz felújtásra, előtte a meglévő földárok burkolásra kerül. Az átereszek 
felújítása a törött elemek cseréjét, végfal elemek beépítését foglalja magába, ami lehet előregyártott, illetve készülhet helyszíni 
betonozással is. A megfelelő takarás biztosítása kiemelten fontos. Főbb mennyiségek -Meglévő földárok felújítása: 2108,5 m -Meglévő 
burkolt árok felújítása: 243 m -Meglévő földárok burkolása: 273,5 m -Tervezett burkolt folyóka: 158 m -Tervezett Ø30 beton áteresz: 9 
m -Tervezett Ø40 beton áteresz: 15 m -Meglévő Ø30 beton áteresz felújítása: 288,5 m -Meglévő Ø30 öv. áteresz felújítása: 12 m -
Meglévő Ø40 beton áteresz felújítása: 113 m -Meglévő Ø50 beton áteresz felújítása: 24 m -Meglévő Ø60 beton áteresz felújítása: 27 m 
-Meglévő áteresz cseréje Ø30 beton: 394,5 m -Meglévő áteresz cseréje Ø40 beton: 16 m -Hordalék fogó (db): 3 Összesen: 3682 m A 
részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli terv és 
árazaztlan ktg tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Borzavár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstruk.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. HARMADIK RÉSZ, XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. A nettó ajánlati ár: 37 065 000 Ft. 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében 
szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata [a mélyépítésre vonatkozó kivitelezések/beruházások 
darabszámát megadva, 0 és 5 darab között]: 5 db. Az Ajánlatkérő a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.) 
Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti tekintettel arra, hogy az megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentációban 
megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

11739092219Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8420 Zirc, Három-hegyi Utca 2.

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

2A 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 ajanlátot 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:

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:

2019.03.29

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

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

BAUMEISTER KFT. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8. 2. em. 5.) ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára való 
tekintettel ÉRVÉNYTELEN, a hiánypótlást ajánlattevő a hiánypótlási HATÁRIDŐIG NEM TELJESÍTETTE.

10741911219Baumeister Általános Építőipari Szolgáltató Kft., 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Utca 8.

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:

Nem releváns

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a ZIRCI ÉPÍTŐ Kft. (8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.) ajánlattevőt 
nyilvánítja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (legkedvezőbb) ajánlatot adó ajánlattevőnek.

11739092219Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8420 Zirc, Három-hegyi Utca 2.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az 1. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti 
fordított arányosítás: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont esetében: A 
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója 
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás: P=[(
Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax-Pmin)]+ Pmin, ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

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:

100

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

1. részszempont: A nettó ajánlati ár: 37 065 000 Ft. 2. részszempont: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai 
tapasztalata [a mélyépítésre vonatkozó kivitelezések/beruházások darabszámát megadva, 0 és 5 darab között]: 
5 db. Pontszám 1. rsz.: 10,00*7 =70,00. Pontszám 2. rsz.: 10,00*3=30,00 Összesen: 100,00. Helyezés: I.

Szöveges értékelés:

100.00Zirci Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.24 14:54:20 MrMester79

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2019.04.24




