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Osszegezés az ajńn|atok elbírálásáľól
I. szakasz: Ajánlatkérő
1

I.1) Név és címekl (jelÓlje meg az eĘórásértfelelős összes ajánlatkéľőt)
Hivatalos név: Bányavagyon_hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt FelelősségÍĺ

Társaság
Postai cím: Tartsay Vilmos u. 3. I. emelet
Postai irányitőszźtln 1126
Viíľos: Budpest
II. szakaszzTárgy
II.1) Meghatározás
u.1.1) A kłizbeszerzéstárgyaz "(Jrónbányószati rekultivóció eglséges vízelvezetési rendszer
bővítésII/B. ütem"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
CPV kód: 45240000-1 Vizi létesítményeképítése'
4 5Żt 625 0 -1 Védőárok ép ítés,4 5247 Ż7 0 -3 Y iztár oző építése
Teljes mennyiség:
Fel színi v izelv ezętés átalakítása
o III. meddőhányó K-i övárok burkolt szakaszának meghosszabbítása 32 m hosszon'
II.60170 egy. könnyített mederbuľkoló elemmel, monolit betonfogas kétoldali lezárással
a ľézsűben'5 m hosszon 2 m szé|es geotextíliára he|yezett kőborításos utófenék

kiképzéssel.
Tároző medrének kitakarítása, nád, sás, cseľjékkiirtása, szeĺlnyezett talaj eltávolítása
max.3.000 m3.
o Tźrozőmedrének 146,5Bmf szintigszálerosített geoszintetikus agyag szigetelőlemezze|
borítása 1650 m2 felületen. (átfedésekkel, horgonyzással l850 m2) Szigetelés tervezętt
ľétegrendje: NSP 4000 szigetelőlemez + 0,3 m helyi talaj fedőréteg.
Me glévő mútárgyak áta|akitása
o Kĺjzponti mrĺtárgy NÁ 600 csőalagút befolyási oldalán lévő karimához csavaros
kötéssel NÁ :oo szűkítőidom beépítése.
o S_4 Nyelőkút és vízmérő mútáľgy átalakítása falbontással , to\ozár cserével,
betonozássa].'P2 Parshal-csatorna P5-re cserélése,a P2 EASY TREK ultrahangos
szintmérőj ének átpro gr amozása a P 5 -nek me gfelelően.
Részletes adatokat a Tendeľdokumentáció tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
ľ.1) Meghatározás
ry.1.1) A Kbt. mely része, illetve Íejezete szerinti etjárás került alkalmazásľa: Haľmadik
Rész, XVII. Fejezet
Iv.1.2) Az eljáľás fajtája: A k<jzbeszerzésekľől szőlő 2015. évi CXLIII' töľvény (Kbt') l 13. s (1)
bękezdés szerinti nyílt közbe szerzési elj árás'
Iv.1.3) Hirdetmény nélküli táľgyalásos eljárás esetén az eljáľás alkalmazását megalapozó
kiiriilmények ismertetése: -

o

Iv.2) Adminisztratív információk
Iv.2. 1 )
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Iv.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megĺndító felhívás
megküldésének, illetőleg a Kiizbeszerzési Hatóság táljékoztatásának napja:2 2Ol7.08.24.
Iv.2.3) Äz előzetes pĺacĺkonzultácĺĺíkeredményének ĺsmertetéseérdekében tett intézkedések
ismeľtetése:2

V. szakasz z Az e|járáts eredményel

A

szerződés száma: l Rész számazz - Elnevezé sz "(Jľánbányászati rekultiváció egłséges
vízelvezetési ľendszeľ bővítésII/B' ütem"
Az eljárás eredményes volt: igen

V.l Eredménytelen eljáľással

kapcsolatos információ2
v.l.1) A befejezetlen eljárás oka
o A kĺizbes zerzési elj árást eredménytelennek minő sítették.
Az eľedménýelenségindoka: o A szerzodés megkötését megtagadták v.l.2) A befejezetlen eljárást kiivetően indul-e új etjárás o igen o nem
v. 1.3) Äz érv ényes ajánlato t tev őkŻ
Ajĺínlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont
szerinti tartalmi eleme(i): -

v.1.4) Äz érvénytelenajánl atottevő|?
Az érvénýelenajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka:

-

v.2 Azeljáľás

eredménye2
v .2.1) Aj ánlatokra vonatkozó infoľmációk
A beérkezett ajánlatok szétma: 4
v.2.2) Äz érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevok neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont
szerinti tartalmi eleme(i)
Az aj źnl'ati fe lhívásban előírt alkalmassági feltétęleknek me gfelelt aj ánlattevők :
:

ALISCA BAU

Zrt.

ánlattevő

7140

Ajánlati ár (nettó Ft) (taľtalékkerettel együtt):

u.30.
16.604.076 Ft

Késedelmi kötbér napi mértékea neffó vállalási árra vetítve

0r3 oÁlnap

(Yolnap):

Mento Kft.

A

ánlattevő

3527

\tft26

Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkerettel együtt):
Késedelmi kĺjtbérnapi mértékea nettó vállalási árra vetítve

3ó.910.129 Ft
0r3 "/olnap

(oÁlnap):

Platina-BauZrt.

ánlattevo

:7632 Pécs, Faiskola u. 3.

Ajánlati ar (nettó Ft) (tartalékkerettel egyĹitt):
Késedelmi kötbér napi mértékea nettó vállalási árľa vetítve
(%olnap):

[il|^ so/'/-

ťA f,o./.,,u' /2

13.092.678
5r0

Ft

"/"lnap

3

Pécsi Víz

Kft.

székhel

762r

Ajánlati ar (nettó Ft) (taľtalékkerettel együtt):
Késedelmi kötbér napi méľtékea nettó vállalási áľra vetítve

Dischka

u.2
17.675.168F.t
5,0 "Älnap

(%olnap):

Mind a négy Ajánlattevő a jogszabályi és az ajćtnlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás,
dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, azelőíľt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok
alapjén alkalmas a szerződés teljesítésére'
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v.2.3)

Az

aján|atok értékelése2

(Az alĺźbbit blázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev neve alatti osztott oszlop bąl oldal ľa ąz adott aj nlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontszámot, jobb oldalára pedig az értékelésipontsz mnak
a s lyszámmąl kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ď1źn|attevo neve
Azajźn|attev neve:
Az ajźnlattev neve:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

esetben az

1. nett

s lysziímai (adott

ALISCA BAU
)pítlipariZrt.

Ertékelési Ertékelési
pontsziĺm pontsziím

Platina-BauZrt.
Ertékelési
pontszám

és

s lyszám

alszempontok
srilyszámai is)
50

79 ) 06

szorzata
3.953,00

50

100

5000

Ertékelési
pontsziím

Mento Kft.
Ertékelési
pontszĺĺm

Ertéke1ési

pontszĺĺm

Azajźnlattev neve:
Pécsi Víz Szolgáltatĺí
Kfr.
Ertékelési
pontszĺím

Ertékelési
pontsziĺm
és

és

és

srilyszám
szorzata
r8,74

937,00

74,33

szorzata
3716,50

100

s000

100

5000

100

srilyszĺĺm
szorzata
5000

100

s000

s lysziĺm

vĺíllalkozási díi:

Ż. vállalt
késedelmi ktitbér
mértéke:

A srĺlyszámmal

9.953,00

szolzott éľtékelési
pontszámok
ässzegei

aiánlattev nként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám sztiveges értékelése:-

10.000,00

5.937,00

8.716,50
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v.2.5) Äz ajánlatok éľtékelésesorán módszernek (módszereknek) az ismeľtetése,
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok ľészszempontok szerinti taľtalmi
elemeinek értékelésesorán a ponthatárok köztitti pontszámot:
Értékelésiszempontok:

1.

2.

nettó vállalkozási díj (Ft.):

vállalt késedelmi kötbéľ mértéke(nettó vállalkozási dij %-a l nap):

A módszer(ek) meghatározźsa, amellyel Ajánlatkéľő megadja

a ponthatárok

Súlyszám:
50

50

közötti

pontszámot:

Ajánlatkéľó az l. ľészszempont esetében a fordított aľányosítás módszerét a|ka|mazza
[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. számú melléklet 1'ba) alpont - KE 2016. decembeľ 21.
szerint]. Ajánlatkéro a legkedvezobb tartalmi elemre a maximális pontot (l00) adja, a többi
aján|at taľtalmi eleméľe pedig a legkedvezobb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat.
A nettó vállalkozási díj szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerĹil
alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) taľtalmi elemre a maximális pont
(felso ponthatár) kerül kiosztásľa, míg a többi ajánlat taľtalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva foľdítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a
taľtalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszeľzési Hatóság útmutató 1.
számumelléklet 1.ba) alpont - KE 2016. december 2l. szerint].
Ajĺínlatkéroa 2. részszempont esetében az egyenes aľányosítás módszerét a|ka|mazza
[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. számú melléklet 1.bb) alpont -KE'2016. december 21.
szerint]. Ajĺínlatkéľőa legkedvezobb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár'
100) adja' a többi ajánlattaľtalmi elemére pedig a legkedvezobb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat.
A,,Vállalt késedelmi kötbér méľtéke''részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás
módszeľe kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezobb (legmagasabb) tartalmi elemre a
maximális pont (felső ponthatár) keľül kiosztásra' míg a ttibbi aján|at tartalmi elemérę pedig
a legkedvezobb tarta|mi elemhez viszonyitva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a
pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség a|apján [Közbeszeľzési Hatóság
útmutató l' szétm'űmelléklet1.bb) alpont - rÉzoto. december 21. szeľint].
Az egyes szempontokĺa adott pontszámok a részszemponthoz tartoző súlyszámmal
felszoľzásra, majd az igy súlyozott pontszámok összeadásra kerülnek, a matematíka 2
tizedesre történő kerekítésiszabéiyai szerint. Az eljárás nyertese a legmagasabb
összpontszámot eléľő érvényes ajánlat lesz. osszpont egyenlőség esetén a Kbt. 77. $ (5)
bekezdésében rögzítettęk szeľin kell eljáľni. Az értékelésbencsak az érvényesajánlatok
vesznek részt.

Alkalmazandó képletek:

l. értékelésiľészszempont esetében:
A legjobb
x (Pmax - Pmin)
P: --------A vizsgált

:

+

Pmin

vizsgá|t ajanlati ęlem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legjobb : a legelonyösebb ajánlat tartalmi eleme (a legalacsonyabb nettó ár)
A vizsgált : avizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax : a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (1)
P

M

a

2. értékelésirészszempont esetében

:

6

A vizsgált

---------

P-

:

A legjobb

x (Pmax - Pmin)

+

Pmin

vizsgźit ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlattartalmi eleme (a legmagasabb %-ú késedelmi

P

a

kötbérre)
A vizsgált

Pmax:
Pmin:

A Kbt.

77.

v.2.6)

A

:

avizsgált ajěnlat tartalmi eleme

a pontskála felső határa (100)
a pontskála alsó határa (1)

bekezdése alapján az ď1ánlatkérő źtl'tal' az adot1 ajźlnlati elemek azon
legkedvezőbb szintje, melyľe és az allná| még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a megadott
ponthatáľ felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg az aján|atkérő által az adott
ajánlati elemekľe vonatkozó azon elvárások, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem
nem lehet:
2. szempont esetén:
Késedelmi kötbér: Minimálisan elvárt a nettó vállalkozói ár 0,1 oÁ-a l nap. Ajánlatkérő
e|őírja, hogy a késedelmi kötbéne tett vállalás esetén a0,3 %o-nál nagyobb vállalás esetén az
ajánlati elemet a0,3 %o vállalással azonos maximált pontszámmal számolva értékeli'

š (1)

nyeľtes ajánlattevő neve' címe, az ellenszolgáltatás ĺisszege és ajźtnl'ata

kiválasztásának indokai: Platina-BauZrt,7632Pécs, Faiskola u. 3., nettó 13.092.678.-Ft,
késedelmi kötbér napi méľtékea nettó vállalási áľra vetítve S,O"/"lnaD, összességében
legkedvezőbb aj ánlatot tette.

v.2.7) A nyertes ajánlatot k<jvető legkedvezőbb ajánlatot tevő neve' -címe' az
ellenszolgáltaiás össząe és ajźn|ata kiválasztásanak indokai: ALISCA BAU Epítőipaľi
Zrt.,71'40Bźúaszék,Bonyhádi u. 30.' nettó 16.604.076 Ft, késedelmi kötbér napi mértékea
nettó vállalási ána vetítve O,3o/"lnap összességében második legkedvezőbb aján|atot tette.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igényb e rétele:Z
nyeľtes ajánlattevő ajźnlatában a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhezaz ď1źnlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot kovető legkedvezőbb ajánlatot tevő ď;źnlatź.ŕiana közbeszeľzésnek az(ok)
a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezazaján|attevő alvállalkozőtkivźtn igénybe venni: gépi
ftldmunkák, szakipari, gépészetimunkák, engedélyeztetés,szükséges szakfelügyeletek
ellátása, minoségvizsgálat (laboratóriumi és egyéb), geodézia, őrzés és vagyonvédelem,
mobil illemhelyek bérléseés szállítása,biztositźtsok kötése, vezetéképitésimunkák) anyagés eszközszźilitás, munkavédelem, szaktanácsadás, tereprendezés, gépbérlet.

A

v.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: nyertes ajánlattevĺĺ esetében: -' nyertes ajánlatot
k<jveto legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében: -

v.2.r0) Az alkalmasság ĺgazolásában részt vevő
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek)

szewezete|?

megjelölése,
(is)
a nyertes
támaszkodik
ezenszervezet(ek)re
azajánlattevő
igazolásaéľdekében
amely(ek)
aj ánlattevő aján|atában: Az eroforrást nyújtó szervezet(ek) és az alka|massági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolásaéľdekébenazaján\attevő ezenszervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes
aj ánlatot követő legkedvezőbb aj ánlatot tevő ajánlatában; -

Az

Äz érv énytelen ajánl

atot tev ok}
neve, címe és az érvénytelenségindoka: ajánlatot
tevők
éwénytelen

Y .2.11)

6altr-ů-a +V-- a"- .-

/Ub

7

VI. szakasz: Kiegészítő ĺnformációk

u.1) További informácĺĺók:2
u.1. 1) A szerződéskötési moratórĺum időtaŕama
Kezdete:

20

] 7/09/2 7 Lejćlrata:

2 0 1 7/ ]

0/06

vI.1.2) Az tisszegezés elkészítésénekidőpontja:

201 6/09/26

vI.1.3) Az iisszegezés megküldésének időpontja:

20 ] 6/09/27

vI. 1.4) Az tisszegezés mĺídosításánakindoka2

\{. 1.5) Az łisszegezés módosításának időpontj a2

(é é é é/hl/nn)

vI. 1.6) A mĺĎdosított tisszegezés megküldésének időpontj a2

(é é é

é/hł/nn)

vI.1.7) Az tisszegezés javításának indoka2
vI.1.8) Az iisszegezés javításának időpon tiaz paae/hh/nns
vI.1.9) A javított iisszegezés megküldésének időpo ntjaz (éééé/hł/nn)
\Ą.1.10) További információk: szeľződéskötés terv ezett ĺdőpontja:
I szlłl<ség szerinti szómban isméteĘe meg
2

ądott esetben

2 0

] 7 / 1 0/ 1 0
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