9. melléklet a 92,/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Os
1.

szeg ezés az aiánlatok elb

írálásáról

Az aiánlatkérő neve és címe:
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
B200 Veszprém, Pápai ít 41,.
Kugler Gyula ve zérigazgató
Telefon: +3 6-88 / 423 -222
Telefax: +36-88/ 428-06I
E-mail: bakonykarszttObakonykarsztrt,hu

1,.1,. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefon- és te}efaxszáma, e-mail
címe
FIRMITER Betéti Társaság
Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó #421.
8230 Balatonfüred Móricz Zsigmond utca 1BlA
Telefon: +36-20 / 39 -29 -305
Telefax: +36-87 / 341,-205
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu
Honlap: www.íirmiterbt.hu

2,

A közbeszerzés

es menn

Vállalkozási szerződés, Várpalota térségibántapusztai üzemelő vizbázís
biztonságba helyezése. című KEOP-2.2,3/B/09-11,-201,1-0003 pályázati számú
projekt megvalósításához kapcsolódó Árokburkolási és csapadékvízelvezetési
feladatok építésimunkáinak elv égzésére
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közmű szakfelügyelet

Tájékoztatást adő jelzőíábla felszerelése bilincsekkel, oszlopoka,
elhasználódással, íéglalap alakú [EG jelú] (70 candlm2) általános
fényvisszaverő képesséeűfólia bevonattal 800x1000 mm-es
Geodéziai kitíizésdisitális állomany alapián
Tömörségi vizsgálat radiometriás eliárássa1
Nyíltvíaanásúszivattyú helyszínen tartása 500 l/min-ig
Nyíltvíztanásúszivattyú helyszínen üzeme 500 l/min-ie
Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig5,00 m szélességig,
kétoldali dúcolással,vízszintes pallózással, 2-5m árokszélességig
Elektromos ftjldkábel kiváltása
250 KPE vízvezetékkiváltás
250 KPE vízvezetékvédelembe helyezése Dl10 KPE hasított
védőcsőve1
Bozót és cserjeirtás
Humuszos temőréteg, termőftild leszedése kézi erővel 20 cm
vastagságban szállitással lerakóhelyre. lerakóhelyi díiial
Munkaarok földkiemelése I-IV. talaiosztályban szállítással
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240 őra

96 óra
80 m2
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lerakóhelyre, lerakóhelyi díiial
Burkolt arok fijldkitermelése bevágásból IV talajosztályban
szállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díiial
Munkagödör fi ldkiemelése I-IV. talajosztályban szállítással
lerakóhelyre. lerakóhelyi díiial
Tükörkészítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával sík felületen I-IV
talajosztályban.

Egyazaíkészítéscsővezeték és mútargyak alatt murvából i5 cm

109 m3
494 m3

142+9:
151m3
37+12+
36+42+

570+830
=1530
m2
20 m3

vastagságban
Ásyazaí készités cső köül
Ágyazatkészités murvából 10 cm vastagságban, árok mederburkolás
és olaifoeók alá
Tömörítés gépi erővel 95% tömörségi foka tükörfelület

80 m3

Feitett föld visszatöltése munkaarokba
Feitett ft'ld elszállítása depóhelyre lerakóhelyi díijal
Beton ágyazat készítése10 cm vastagságban, arok mederburkolás alá

90 m3
660 m3
65 m3

Burkolt arok készítéseelőregyártott mederlapokból 40*40*ó cm
mérettel, két oldalon monolit
beton alapgerend ával, hézagolva
D200 KGPVC csapadék csatoma
D30 beton áteresz épitése
Monolit elófei építése

570 m2

4m3

104 m3

40m
12m
4db

22m
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Rézsűsurrantó készítése
Tubosider RENO matrac 3.0x2.0x0.17 termófölddel kevert 16/63
zúzalékkaltöltve
Cl6 vasbeton alap építéseo6l200x200 térhalóval 15 cm r.,tg-ban
olaifoeók alá
AS-TOP 50 RCsk/ER/PPs olajfogó
AS-TOP i00 RCsk/ER/PPs olaifogó
Olajfogók telepítóse, csőkötése, elektromos csatlakoztatása,
üzembehelyezése
Földvisszatöltés olajfogók köré, tereprendezéssel
Stabilizált padka készítése10 cm r,,tg. murvából, simító hengerléssel
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"K" szegély építésealapárok kiemeléssel, murua ágyazattal, beton

830 m
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alapgerendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton
szegélyelemekból
Megvalósulási terv és útnyilvántartási átvezetésre alkalmas változási
v ázr ai z késziíésedi gitális formátumban

7db

35 m2
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4m3
83 m3
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Az építésbecsüIt összege: 27.7 t6,5 42,-HUF + AF A

Az eWégzend,ő feladat részletes meghatározás
műszaki részében található.

a az aján|attételi

dokumentáció

klt.

Közös

Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő

Főtárgy:

szójegyzék

Kiegészítő
szójegyzék

45232450-|
{Yízelv ezető rendszer építése}

További tárgyak:
A választott el

fa
a:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
3,

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapoző
körülménvek ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 122.§ [7) bekezdés a] pontja alapján foglaltak figyelembe vételévelés

a (8J

pontjában foglaltaknak megfelelően nemzeti eljárásrendben, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indí! tekintettel arra, hogy az építésiberuházás
esetében a beszerzés egybeszámított becsült értékenem éri el a 150millió forintot.

5.* Hivatkozás az e|őzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előZetes
ékoztatóra és közzétételének napia:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra] és
közzétételének/mesküldésének napia:
2012, júIius 03.
7. a]

Eredménves volt-e az el

lgen

valamint a Kbt. 76. §
[1] bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került
b)+ Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka,

elvonásra, átcso

clx Az eredmé

B.

len eliárást követően indul-e úi el

A benvúitott aiánlatok száma írészaiánlat-téteIilehetősés esetén részenkéntl:
3 (három) db

9. a) Az érvényesajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelésiszempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén

annak részszempontjai

-

szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei [részajánlat-tételi

lehetősés esetén részenkéntl:

CSó-KöTó Kft.
200 Veszprém, Házgyári út 5.
Bordács lstván

30/288-9370
88/424-617

aiánlattevő által ajánIott egyösszegú

27,6a0.I9a,-

7.473.653,

3

5,153.851,-

Az ajánlat megfelelt a felhívás és a dokumentációban foglaltaknak.
bJ**

Az aJ pont szerinti ajánlatok értékelésea következő táblázatba

foglalva

ánIat-tételi lehetósée esetén részenkéntl:

(A ábiázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti
tartalmi elemeire adott értékelésipontszámot, iobb oldalára pedi8 az értékelésipontszámnak a §Úlyszámmal kialakitott szorzatáL
kell beírni.)

Az összességében legelőnyösebb aiánlat kiválasztása esetén az értékeléssorán
adható pontszám alsó és felső határának megadása:
cJ**

d')** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán a ponthatárok
köZötti

10. Az

DontsZámot:

érvénltelenaiánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka:
ZSILIP 200B Víz és Mé|yépítőKít.
1073 Budapest, Osvát u. 17,IIl.em,27.

csertán Ferenc
+36-30_336B055

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (l) bekezdés e) pontja alapj án, mivel a
hiánypótlási hataridóre nem pótolta az előirt hiányosságait, így egyéb módon nem felel meg
az ajánlalléíeli felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

Aiánlattevó neve:
székhelve:
kapcsolattartó neve:
telefonszáma:
fax száma:

Baumidex kft.
8400 Ajka, Ipari Park Eszaki Szektor Itll1.
Pék Cyula

06/88/509-980
06/BB/509-9B1

e-mail címe:
baumid ex@ baum id ex.h u
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontj a alapj án, mivel a
hiánypótlási határidőre nem pótolta az előirí hiányosságait, így egyéb módon nem felel meg
az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

11. a]

Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az

eIlenszolsáltatás összese és aiánlata kiválasztásának indokai:

CSó-KöTó Kft,
200 Vesznrém, Házsvári út 5.
30

/2BB-9370

BB

/424-677

ajánlattevő által aiánlott egyös§zegű
27,680.198,
7.473,653,
ar osszesen:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette.

b]*

A

35,153.B51,-

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az

ellenszolsáltatás összese és aiánlata kiválasztásának indokai:
12. E

A közbeszerzésnek az(okJ a része(i), amely(ek]nek teljesítéséhezaz ajánlattevő
alvállalkozót kíván isénvbe venni:

alAn
b]

*

aiánlattevő ajánlatában:

A nvertes aiánlatot követő Iegkedvezőbb aián]atot tevő aiánIatában:

I3,* A t2. pont szerinti rész(ekJ tekintetében a közbeszerzés értékénektíz százalékát
meghaladó mértékbenigénybe venni kívánt alvállalkozó(kJ, valamint a közbeszerzésnek
az a száza|ékos aránya, amelynek teljesítésébena megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:

alAn
bl

*

ánlatában:

a

A nvertes aiánlatot követő leskedvezőbb aiánlatot tevő aiánlatában:

L4, * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szerveZetek és azon alkalmassági

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekébenaz a,lán|atlevő ezen szervezet
erőforrásaira íisl támaszkodik:
al A nvertes aiánlattevő a
*

b]

A nvertes aiánlatot követő leskedvezőbb aiánlatot tevő aiánIatában:

15. al A szerződéskötési

tílalmi időszak íKbt.I24. § í6l bekezdésl kezdőnania:

201,2. augusztus 3.

bl A szerződéskötési tilalmi időszak IKbt. 124. § í6l bekezdésl utolsó napia:
2012. augusztus 13.
'16,

Az

1,7.

Az

elkészítésénekidőoontia:
2012. augusztus 2.
désénekidőpon
2012. augusztus 3.

L8.*

Az

I9.* Az

módosításának indoka:

módosításának idő

20. *A módosított

22.

*

Az

23,

*

A iavított

désénekidő

m

2í. E Az

a:

indoka:

vításának id

me

n

désénekidőoon

a:

információk:
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. augusztus 15.
24.*

A *-gal megjelölt

pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A ++-gal megielö}t pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlarkérő az összességében legelőnyösebb
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

