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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37189-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Veszprém: Értékelési tanácsadó szolgáltatások
2020/S 017-037189
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
Szolgáltatásmegrendelés
Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Hivatalos név: Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88172510
Postai cím: Pápai út 41.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kugler Gyula vezérigazgató
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu
Telefon: +36 88411141
Fax: +36 88428061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bakonykarszt.hu
I.2)

Információ közös közbeszerzésről

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Víz- és csatornaszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Víziközmű-rendszerek vagyonértékelése
Hivatkozási szám: EKR000789082019

II.1.2)

Fő CPV-kód
79419000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
73db víziközmű(Vi)-rendszer vagyonértékelés(Vé) az előírtak szerint.
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II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 119 996 152.00 HUF

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
79419000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213
A teljesítés fő helyszíne:
Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területe

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
2011.évi CCIX. tv.12-13.§-ai és 78.§-a, és 24/2013.(V.29.)NFM rend. előírásai szerinti
73 db víziközmű(Vi)-rendszer vagyonértékelés(Vé)
Ivóvízhálózatok hossza (gerinc+bekötés):1 904 265fm
Vízmű telepek kapacitása: 21 782 m3/d
Gravitációs csatorna hálózatok hossza (gerinc+bekötés): 670 564 fm
Nyomott szennyvíz csatornák hossza (gerinc+bekötés): 208 322 fm
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Szennyvíztisztító telepek kapacitása: 17 838 m /nap
Térképi nyilvántartás 100 % digitalizált (objektum alapú, EOV koordináta helyesen)
Lsd. Opcióra vonatkozó rész is.
AT feladata a szerződés aláírását követő 15napon belül AK egyeztetett részletes ütemterv készítése, amely
ütemterv szerint köteles a nyertes AT a szerződést teljesíteni.
Jogszabályban meghatározott tartalmon kívül az alábbiakat kell elkészíteni:
Alkalmazott fajlagos és egyedi pótlási (újraelőállítási és helyettesítési) költségeket részletes költségkalkulációval
kell alátámasztani. AT feladata a vagyonleltár összeállítása AK műszaki nyilvántartása alapján.
Szakvéleményben rögzíteni kell minden Vivagyon-elem tekintetében a műszakilag elvárható teljes élettartamot,
valamint a Vé pillanatában még elvárható élettartamot évben kifejezve.
Értékelt Vivagyon-elemek állagmutató és a még várható élettartam meghatározásának helyszíni felmérések és
műszaki vizsgálatok alapján kell történnie.
Helyszíni felmérések során a szemrevételezéssel lehetséges Vivagyon-elemeket szakértői szemrevételezéssel,
a szemrevételezéssel meg nem állapítható műszaki állapotjellemzőket diagnosztikai vizsgálatokkal (csatorna
kamerázás) kell megvizsgálni és dokumentálni. A fényképfelvételek készítése során fényképen a készítés
helyének GPS v EOV koordinátáit, ill. készítés dátumát (év, hó, nap) rögzíteni kell.
Műszaki jellemzőket olyan részletezettséggel kell meghatározni, amely alkalmas az újraelőállítási v
helyettesítési költség alátámasztására, továbbá alkalmas a műszaki leírásban szereplő Leltárfelvételi
egységek(Le) vagyonértékének meghatározására is.
Pontszerű létesítmények esetén Le, míg a vonalas létesítmények esetében Vi-objektum szintű részletezettség
szükséges.
Le, mint önállóan azonosítható Vivagyon-elem, a Vi-rendszer olyan pontszerű alkotóeleme, amelynek pontos
műszaki tartalma meghatározható, pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén
egységet képez és hozzá élettartam rendelhető.
Le biztosítja Vi vagyontárgyak érték- és műszaki állapot változásának dokumentált nyomon követhetőségét.
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Le az alábbi csoportok egyikéhez kapcsolódik:
Épület, építmény
Gép, berendezés
Irányítástechnika, energiaellátás
Földterület
Vonalas létesítmények közül a gravitációs csatornák esetében az értékelendő (Vi-rendszerenkénti) teljes hossz
legalább 1 %-át szükséges műszeres diagnosztikai vizsgálatoknak alávetni és dokumentálni.
Pontszerű létesítmények esetében (szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító telepek, víztornyok, vízműtelepek)
egyedileg kell elvégezni az állagmutatók és várható élettartamok meghatározását vagyonelem bontásban.
Szakértői helyszíni szemléken készített fotó felvételeket, műszeres diagnosztikai vizsgálatok (csatorna
kamerázások) során készített videó felvételekből az adott vagyonelem csoportra jellemző pillanatképeket a
dokumentációban beazonosíthatóan dokumentálni kell.
Vé úgy kell elvégezni és a vagyonértéket úgy kell megállapítani, hogy a fordulónaptól számított legalább 6
hónapon belül legyen érvényes. AK a teljesítési határidőt követő 6 hónap időszakban egyszeri alkalommal
kérheti a vagyonértékelés a 6 hónap időszakon belüli, adott időpontra való aktualizálását. AT a Vé aktualizálását
a kérés dátumától számított 15napon belül köteles teljesíteni.
AT köteles a szerződéskötést követő 30. naptári naptól 15 naptári naponkénti rendszerességgel tartott
koordinációkon személyesen részt venni és az elvégzett munkákról írásos beszámolót adni. Beszámoló
határidőre való el nem készítése kötbérköteles.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás M.1.1.) pontja szerint előírt alkalmassági követelmény igazolására
bemutatott szakember (személyi állomány) többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az alábbi tételek esetében a költségvetés alapján a megadott mennyiségekhez képest +10 %-os eltérésre van
lehetőség:
Ivóvízhálózat hossza (gerinc+bekötés) (fm)
Ivóvíz bekötések száma (db)
Gravitációs csatorna hálózat hossza (gerinc+bekötés) (fm)
Szennyvíz bekötések száma (db)
Nyomott szennyvíz csatorna hossza (gerinc+bekötés)(fm)
Az opciós tételek az árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre
kötelező az ajánlattétel. Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció
lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében szerződéskötéskor, vagy a szerződéskötést követő a
szerződés hatálya alatt bármikor éljen, és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe,
illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket. A teljes mennyiség az ajánlati
dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. Az opciós jog
érvényesítése az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet a nyertes ajánlattevő nem utasíthat
vissza. Az ajánlattevők ennek tudatában nyújtsák be az ajánlatukat, készítsék el az árazott költségvetést. Az
opciós mennyiségek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiségek
lehívásának elmaradása esetén ajánlattevők az ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem
támaszthatnak.

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)

További információk
Teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalatára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét,
amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 24 hónap. Amennyiben a szakember nem rendelkezik az
értékelés körében vizsgált többlet tapasztalattal (azaz 0 hónap megajánlással rendelkezik),abban az esetben
AT az értékelés során az adott értékelési szempontra a 0 pontot kapja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 188-457456

IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
Elnevezés:
Víziközmű-rendszerek vagyonértékelése
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
14/01/2020

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22445067
Postai cím: Alig utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
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E-mail: patriaconsult@patriaconsult.hu
Telefon: +36 12425214
Internetcím: http://www.patriaconsult.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119 996 152.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Helyszíni szemléken való közreműködés, helyszíni felmérések, műszaki vizsgálatok, diagnosztikai vizsgálatok,
viziközmű
Vagyonelemek állagmutatóinak és várható élettartamának meghatározása, szakértői közreműködés, ellenőrzés
AQUA-DUO-SOL Mérnök Iroda Kft. (13914374-2-08); ECO-SPRECTUM Mérnöki, Tanácsadó Kutató és
szolgáltató Kft. (12956795-2-43)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)
További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ alapján:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát; - nem releváns
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
Ajánlattevő neve: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1132 Budapest, Alig utca 14.
Adószáma: 13047821-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén
részenkénti bontásban;
Ajánlattevő neve: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1132 Budapest, Alig utca 14.
Adószáma: 13047821-2-41
Ajánlattevő neve: Valid Solution Kft.
Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.
Adószáma: 14939710-2-43
Ajánlattevő neve: BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Adószáma: 11794077-2-43
d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok
megnevezését.- nem releváns
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
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Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
20/01/2020
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