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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 Kaposvár I. vízmű vízbázis rekonstrukciójának 1. üteme 
tekintetében 
 

II.2) A közbeszerzés mennyisége: 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
 
Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei: 
 
1. feladat: I-IV vízművek közötti nyomóvezeték építés 
  1926 fm DN 160 KPE 
  54 fm DN 110 KPE 
 
2. feladat: Toponári 3. jelű kút melléfúrásos felújítása 
- 1 db 360 m talpmélységű kút fúrása 
- 1 db kútbekötés és kútfej akna kivitelezése 
- 1 db villamos energia ellátó és vagyonvédelmi kiépítése 
- 1 db 25 m3-es térszíni medence 
- 1 db nyomásfokozó akna 
 
3. feladat: Toponári 3. jelű kút megszüntetése, eltömedékelése 
- 1 db 350 m talpmélységű mélyfúrású kút    

 
 

IV. szakasz: Eljárás 
 
IV.1) Meghatározás: 
 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
 
A Kbt. III. Részének XVII. Fejezete szerinti közbeszerzési eljárás. 
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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: 
 
- 
 

IV.2) Adminisztratív információk: 
 
 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:2 

 
A hirdetmény szám a Hivatalos Lapban:1 

 
- 

 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 

 
- 

 
 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. augusztus 17. napján került megküldésre az 
ajánlattevő részére. 

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

intézkedések ismertetése:2 
 
- 
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 
 
A szerződés száma: 1 db 
 
Rész száma:2  - 
 
Elnevezés:  Vállalkozási szerződés Kaposvár I. vízmű vízbázis rekonstrukciójának 

1. üteme tekintetében 
 
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 
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  Az eredménytelenség indoka: 
 
  - 
 
  A szerződés megkötést megtagadták: 
 

Nem 
 
 
 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: 
 
4 db 
 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 
 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
 
A KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Achim A u.2.) 
ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen 
ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem kellett kizárni. 
 

Ajánlati ár (nettó Ft)  68 468 711 Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 

Hibás teljesítési kötbér (%) 1,00 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 10,00 % 
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 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 
részszemponto

k súlyszámai 
(adott esetben 

az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: 
KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata 

Ajánlati ár 
(nettó Ft) 

8 10 80 

Késedelmi 
kötbér (%) 

4 10 40 

Hibás teljesítési 
kötbér (%) 

2 10 20 

Meghiúsulási 
kötbér (%) 2 10 20 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

 160 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
- 

 
 
 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. 
 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 
összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték 
arányú ajánlatnak. 
 
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés 
szabályai szerint. 
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 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 
 
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a KAVÍZ Kaposvári Víz és Csatornamű Kft. (székhely: 7400 Kaposvár 
Achim A u.2.) ajánlattevő nyújtotta be. 
 

 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: 
 
- 
 
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: 
 
- 
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 V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:2 

 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
A Hydrotechnik Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Füredi út 53.) ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjára 
tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: 
 

- ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a 
Kbt. 67. § (1) bekezdésében rögzítettek tekintetében az előírt kizáró okok 
(külön kitérve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontájára), valamint az 
előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában. 

 
- ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 

 
- ajánlattevő nem csatolta megfelelő tartalommal a beárazott költségvetést. 

 
A VÁÉPSZER Magas és Mélyépítő Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Ibolya u. 63.) 
ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: 
 

- ajánlattevő nem nyújtotta be ajánlatkérő Hiánypótlási felhívásában foglalt 
Kbt. 62.§ (1) k) és kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatát, ezért a tényleges 
tulajdonosok személye nem volt megállapítható kétséget kizáróan. 

 
A Dipa – Build 2008 Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 7400 Kaposvár Szántó utca 5. ) 
ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: 
 

- ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 
 
- ajánlattevő nem csatolta megfelelő tartalommal a beárazott költségvetést. 

 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 
VI.1) További információk:2 
 
 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 
 

Kezdete: 
 
2016. október 8. 
 
Lejárata: 
 
2016. október 12. 
 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
2016. október 7. 
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 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

 
2016. október 7. 
 

 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. október 7. 

        
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 


