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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

  

I. szakasz: Ajánlatkérő 
 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  
Hivatalos név: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet 
 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1126 
 

II. szakasz: Tárgy 
 

II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: "Egységes vízelvezetési rendszer bővítés III. ütem kiépítése" 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
CPV kód: 45231100-6 Csővezeték általános építési munkái 

  71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások.  

Teljes mennyiség: Egységes vízelvezetési rendszer bővítés III. ütem kiépítése az alábbiak szerint:  

(Részletes adatokat a Műszaki Leírás tartalmaz.) 

Dokumentációk készítése: 

 Organizációs terv készítése 

 Minőségügyi és környezetvédelmi terv készítése 

 Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése 

 Kivitelezési tervdokumentáció készítése 

 Üzembe helyezési program, Kezelési és Karbantartási utasítások készítése 

 Megvalósulási tervdokumentáció készítése 

 Átadási dokumentáció összeállítása 

Építési kivitelezési munkák: 

 Csővezeték építése 

  Csővezeték fektetés homokágyban és védőcsövekben 

 Csővezeték védelembe történő elhelyezése 

o Csővezeték építés védőcsőben vasút alatt közmű alagútban, meglévő bányavíz 

vezetékkel párhuzamosan 

o Csővezeték építés védőcsőben E.ON nagyközép-nyomású gázelosztó vezeték DN 300 

felett meglévő bányavíz vezetékkel párhuzamosan 

o Csővezeték építés védőcsőben meglévő bányavíz vezeték alatt 

o Csővezeték építés védőcsőben ÉDÜ csatorna alatt meglévő bányavíz vezetékkel 

párhuzamosan 

o Csővezeték fektetés meglévő vasbeton gerendákra rögzítéssel, szigeteléssel, 

esetenként védőcsőben földben 

o Szigetelt acél csővezeték építés Zóki-csatorna felett meglévő bányavíz vezetékkel 

párhuzamosan 

o Szigetelt acél csővezeték építés Pécsi-víz felett meglévő bányavíz vezetékkel 

párhuzamosan 

o Acél csővezeték építés út alatt védőcsőben meglévő bányavíz vezetékkel 

párhuzamosan 

o Hőszigetelt acél csővezeték építés védőcsőben rampa alatt meglévő bányavíz 

 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=23136&cod=71320000-7&denumire=M%c3%a9rn%c3%b6ki-tervez%c3%a9si-szolg%c3%a1ltat%c3%a1sok.
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vezetékkel párhuzamosan 

o Hőszigetelt acél csővezeték építés meglévő bányavíz vezetékkel párhuzamosan 

o Földalatti KPE csővezeték építés 

o Szakfelügyelet megrendelése 

 Beton műtárgy építés, átépítés 

o Ellenőrző akna építés 

o Víztelenítő akna építés 

o Keverő akna építés 

o Végakna építés 

További elvégzendő feladatok: 

Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban 

Szakfelügyelet megrendelése 

Veszélyes hulladékok elhelyezése, elszállítása 

Üzembe helyezési program, kezelési és karbantartási utasítások készítése 

Próbaüzem 

Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 
 

IV.1) Meghatározás 
 

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

Rész, XVII. Fejezet  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) 

bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.  

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: -  

IV.2) Adminisztratív információk 
 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

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 2016/08/29  

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

ismertetése:2  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1  

A szerződés száma: Rész száma:2 - Elnevezés: "Egységes vízelvezetési rendszer bővítés III. 

ütem kiépítése"  

Az eljárás eredményes volt: igen 
 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2  
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: - 

o A szerződés megkötését megtagadták - 

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 
 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): - 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

V.2 Az eljárás eredménye2  
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 4  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

 

ALISCA BAU Építőipari Zrt. Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt): 55.002.099 Ft 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

(%/nap): 

0,3 %/nap 

 

BERN Expert Kft. Ajánlattevő székhelye: 7800 Siklós, Külterület 015/19. hrsz. 

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt): 73.641.141 Ft 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

(%/nap): 

0,3 %/nap 

 

Platina-Bau Zrt. Ajánlattevő székhelye: 7632 Pécs, Faiskola u. 3. 

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt): 57.742.058 Ft 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

(%/nap): 

0,3 %/nap 

 

Szedibau Építőipari Kft. Ajánlattevő székhelye: 7751 Szederkény, Ifjúság u. 36. 

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt): 59.307.355 Ft 

Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalási árra vetítve 

(%/nap): 

0,3 %/nap 

 

Indokolás: Az ajánlattevők a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, 

dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtottak be, az előírt és a rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok alapján alkalmasak a szerződés teljesítésére. 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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 ajánlattevő neve: 

ALISCA BAU 

Építőipari Zrt. 

Az ajánlattevő neve:  

Platina-Bau Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

Szedibau Építőipari Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

BERN Expert Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám  

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

1. nettó 

vállalkozási díj: 

50 100 5000 95,30 4765,00 92,81 4640,50 74,94 3747,00 

          

2. vállalt 

késedelmi kötbér 

mértéke: 

50 100 5000 100 5000 100 5000 100 5000 

          

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  10.000,00  9765,00  9640,50  8747,00 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 1-100 

 

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: 

Értékelési szempontok:  Súlyszám: 

1. nettó vállalkozási díj (nettó Ft): 50 

2. vállalt késedelmi kötbér mértéke (nettó vállalkozói ár %-a / nap):  50 

 

A módszer(ek) meghatározása, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a 

Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása [Közbeszerzési Hatóság 

útmutató III.A.1. pont ba) alpont - KÉ 2012. június 01.] szerint. Ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (100) adja, a többi ajánlat tartalmi 

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja 

ki a pontszámokat. 

 

Az ár szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, 

amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső 

ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a 

tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 

III.A.1. pont ba) alpont - KÉ 2012. június 01.]. 

 

Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a 

Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása [Közbeszerzési Hatóság 

útmutató III.A.1. pont ba) alpont - KÉ 2012. június 01.] szerint. Ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, 100) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki 

a pontszámokat. 

 

A „Vállalt késedelmi kötbér mértéke” részszempont vonatkozásában az egyenes 

arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi 

elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi 

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek 

kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján 

[Közbeszerzési Hatóság útmutató III.A.1. pont bb) alpont - KÉ 2012. június 01.]. 

 

Az egyes szempontokra adott pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd az így súlyozott pontszámok összeadásra kerülnek, a matematika 2 

tizedesre történő kerekítési szabályai szerint. Az eljárás nyertese a legmagasabb 

összpontszámot elérő érvényes ajánlat lesz. Összpont egyenlőség esetén a Kbt. 77. § (5) 

bekezdésében rögzítettek szerin kell eljárni. Az értékelésben csak az érvényes ajánlatok 

vesznek részt. 

 

Alkalmazandó képletek: 

 

1. értékelési részszempont esetében: 

 

        A legjobb 

P= ---------------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin 
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      A vizsgált  

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ár) 

A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Pmax =  a pontskála felső határa (100) 

Pmin = a pontskála alsó határa (1) 

 

2. értékelési részszempont esetében: 

 

        A vizsgált 

P= ---------------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin 

      A legjobb  

P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

A legjobb =  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legmagasabb %-ú késedelmi 

kötbérre) 

A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Pmax =  a pontskála felső határa (100) 

Pmin = a pontskála alsó határa (1) 

 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által az adott ajánlati elemek azon 

legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a megadott 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg az ajánlatkérő által az adott 

ajánlati elemekre vonatkozó azon elvárások, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem 

nem lehet: 

2. szempont: 

Késedelmi kötbér: Minimálisan elvárt a nettó vállalkozói ár 0,1 %-a / nap. Ajánlatkérő 

előírja, hogy a késedelmi kötbérre tett vállalás esetén a 0,3 %-nál nagyobb vállalás esetén 

az vállalással ajánlati elemet a 0,3 % azonos maximált pontszámmal számolva értékeli. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: ALISCA BAU Építőipari Zrt., 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30., 

nettó 55.002.099.- Ft. Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot, amely a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

mértékére tekintettel is megfelelő. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Platina-Bau Zrt., 7632 

Pécs, Faiskola u. 3., 57.742.058.- Ft. Indokolás: Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza 

az összességében második legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:2 X igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: gépi földmunkák, kertészeti 

munkák, növénytelepítés, szakipari munkák, gépészeti munkák, tervezés, engedélyeztetés, 

tervezői művezetés, szükséges szakfelügyeleti ellátás, minőségvizsgálatok (laboratóriumi 

és egyéb), geodézia, szerkezetépítés, őrzés, hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem 

veszélyes), mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, esetleges 

lőszermentesítés, régészet. 

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: dokumentációk készítése. 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nyertes ajánlattevő esetében: Gemenc Bau Tolna 
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Építőipari és Szolgáltató Kft., (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.), nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében: T.M. HIDRO-SZER Kft., (7622 Pécs, Vasút u.2/a.),  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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: Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft., (7100 

Szekszárd, Tinódi u. 7.), az ajánlattételi felhívás M.1) b) pontja: 1 fő tervező, aki a 

266/2013. (VII:’’.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 2. rész Építészet-műszaki tervezés 

14. pontja szerint Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület (VZ szakterület) a 

Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartás szerint névjegyzékben szerepel. 

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: T.M. HIDRO-SZER Kft., 

(7622 Pécs, Vasút u.2/a.), az ajánlattételi felhívás M.1) b) pontja: 1 fő tervező, aki a 

266/2013. (VII:’’.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 2. rész Építészet-műszaki tervezés 

14. pontja szerint Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület (VZ szakterület) a 

Magyar Mérnöki Kamarai nyilvántartás szerint névjegyzékben szerepel. 

 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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: 2016/11/04, Lejárata: 2016/11/13  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/11/03 
 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/11/03 
 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2  

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 (éééé/hh/nn)  

VI.1.10) További információk: szerződéskötés tervezett időpontja: 2016/11/14, 11.00 óra  
1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 
 

 


