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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról  I. szakasz: Ajánlatkérő  I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt):  Hivatalos név:  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: Kossuth tér 1. Város Kaposvár Postai irányítószám: 7400  II. szakasz: Tárgy  II.1) Meghatározás:  II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  Vállalkozási szerződés a VI. VÍZMŰ B1/3. jelű kút eltömedékelésére és melléfúrásos felújítására  II.2) A közbeszerzés mennyisége:  II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   I. Az építmény, az építési munka helye: Kaposhomok község 015/2 hrsz  II. Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei: - 1 db 200 m talpmélységű, 300 l/perc vízhozamú mélyfúrású kút    - 1 db kútbekötés és kútfej akna kivitelezése - 1 db meglévő kút eltömedékelésének kivitelezése - 1 db villamosenergia ellátó és vagyonvédelmi rendszer kiépítése  III. Az építési munka jellege: új építmény építése és meglévő építmény megszüntetése  IV. Szükséges építési-, létesítési engedélyek: jogerős vízjogi létesítési engedély.  V. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:  a) Az építési munkát befolyásoló körülmények, illetve környezeti tényezők:  A kivitelezéssel érintett, illetve felhasznált területnek a kivitelezés befejezése utáni helyreállításáról nyertes Ajánlattevő feladata gondoskodni.  Az általános műszaki-, gazdasági-, vagyonvédelmi-, környezet- és munkavédelmi feltételek érvényesek, különös tekintettel a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakra.   Ajánlattevő köteles megtenni azokat a megfelelő intézkedéseket is, ami a munkaterületen keletkező törmelék, hulladék anyag összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatosak.  
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 b) A munkavégzési időszak korlátozása:   Nincs.  c) Más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége:   Ajánlatkérő tudomása szerint nem történik.  d) Ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások:  Ajánlatkérő a vállalkozónak a munkavégzéshez munkaterületet biztosít.  Ideiglenes vízvételezés és villamos energia ellátás a közmű hálózatról térítés ellenében biztosított.   Az ajánlat összeállításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a kivitelezéshez még szükséges tervek elkészíttetése és engedélyek beszerzése Ajánlattevő feladata.  Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.  Amennyiben bármely ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban részletezett szerkezetek műszaki paramétereitől el kíván térni, úgy ajánlattevőnek az ajánlatában részletesen dokumentálni kell az általa megajánlott szerkezetek műszaki paramétereit a megajánlott és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki paraméterek egyenértékűségének vizsgálatához. Az ajánlat elfogadása nem mentesíti az ajánlattevőt az alól a kötelezettsége alól, hogy a beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelnie a szerződés tárgyát képező műszaki tartalomnak, az egyéb kötelező érvényű előírásoknak, rendeleteknek, szabványoknak.   IV. szakasz: Eljárás  IV.1) Meghatározás:  IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  Kbt. harmadik rész, XVII. fejezete  IV.1.2) Az eljárás fajtája:  A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás.  IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  -  
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IV.2) Adminisztratív információk:   IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:2 
 A hirdetmény szám 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  Az eljárást megindító felhívás 2016. június 21. napján került megküldésre az ajánlattevők részére.  IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2  -  V. szakasz: Az eljárás eredménye  A szerződés száma: 1  Rész száma:2  -  Elnevezés:  Vállalkozási szerződés a VI. VÍZMŰ B1/3. jelű kút eltömedékelésére és melléfúrásos felújítására  Az eljárás eredményes volt: Igen   V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:2   V.1.1) A befejezetlen eljárás oka:    A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:    Nem    Az eredménytelenség indoka:    -    A szerződés megkötést megtagadták:    Nem   
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  V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás:    -   V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők:2  Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  -   V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők:2  Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  -  V.2 Az eljárás eredménye:2   V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk:  A beérkezett ajánlatok száma:  2 db.   V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:  Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  A VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kellett kizárni.  1. számú ajánlat 
Ajánlattevő neve: VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. 
Székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72. 
Ajánlati ár (nettó Ft)  15 950 000 ,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 
Hibás teljesítési kötbér (%) 1,00 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 30,00 % 
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Az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. (székhely: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kellett kizárni.  2. számú ajánlat: 
Ajánlattevő neve: AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. 
Székhelye: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. 
Ajánlati ár (nettó Ft)  22 190 967,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 
Hibás teljesítési kötbér (%) 1,00 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 30,00 % 

  V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldallára 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 értékelés részszempontjai(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 
1. Ajánlati ár (nettó Ft) 8 10 80 7,47 59,76 
2. Késedelmi kötbér (%) 4 10 40 10 40 
3. Hibás teljesítési kötbér (%) 2 10 20 10 20 
4. Meghiúsulási kötbér (%) 2 10 20 10 20 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:  160  139,76 
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  1-10.   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 között pontszámot:2  Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2., 3., 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza.   V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  Az eljárást megindító felhívás rendelkezései szerint a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány elve szerint értékelte az érvényes ajánlatokat.  A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) ajánlattevő nyújtotta be.  A VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) ajánlattevő ajánlatának ismertetése:  
Ajánlati ár (nettó Ft)  15 950 000 ,- Ft + ÁFA 
Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 
Hibás teljesítési kötbér (%) 1,00 % 
Meghiúsulási kötbér (%) 30,00 % 

  V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2  -   V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:2  Nem  A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  -  
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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:2  -   V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:2  -   V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:2  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:  -  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:  -   V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:2  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. augusztus 4.  Lejárata:  2016. augusztus 8.   VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2016. augusztus 3.   VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  2016. augusztus 3.  
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 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2  -   VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2  -   VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2  -   VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 
 -   VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2  -   VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 
 -   VI.1.10) További információk:2  -  Kelt: Budapest, 2016. augusztus 3.    Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  megbízásából InTender Consulting Kft. Dr. Pongor Dániel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Lábjegyzet:  1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 


