
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postai cím: Kossuth tér 1. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a II. sz. szennyvíztelep VI. iszaptározó földmedence 
tervezése és megépítése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

- A H/698-4/1996-12. számú vízjogi létesítési engedélyben szereplő 1. számú talajvízfigyelő kút 
eltömedékelési tervének elkészítése, az eltömedékelési engedély beszerzése. 

- Fenti talajvízfigyelő kút eltömedékelése. 
- A VI. sz. iszaptározó teljes körű tervezése, vízjogi létesítési engedély beszerzése, a tározó megépítése. 
- Meglévő kerítés áthelyezése 50,0 m hosszon. 
- A meglévő, iszapsűrítők mellett elhelyezkedő osztó aknából kiinduló, jelenleg üzemen kívüli 

nyomóvezetékről történő leágazás megtervezése és kiépítése az új tározó felé ~60,0 m hosszon. 
- Az új tározómedence ürítésének megtervezése, kiépítése. Ürítő szerelvényakna kiépítése, benne az 

iszap kormányzásához szükséges gépészeti szerelvények elhelyezése. Az iszapszivattyú beszerzése nem 
jelen projekt tartalma. 

- Az ürítő aknából nyomóvezeték kiépítése a legközelebbi iszapvezetékig ~70,0 m hosszon, majd 
csatlakozó csomópont kialakítása. 

- A kivitelezés során igénybe vett terület helyreállítása. 
- Megközelítő út kiépítése kb. 100 m hosszon zúzalékos kivitelben. 

 

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. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

Harmadik rész, XVII. fejezet 



IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, a nyílt eljárás szabályainak 
alkalmazásával hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 

IV.1.4) 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 száma 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 (2017/05/16) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: 2 

  



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i):  

1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: BEST CONTRAS 75 Kft. 

Székhelye: 7677 Orfű, Lapisi utca 16. 

Adószáma: 25718034-2-02 

Ajánlati ár (nettó Ft)  30 875 000,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 0,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 20,00 % 

Hibás teljesítési kötbér (%) 1,00 % 

 
2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: CsoMoÉpTerv Kft. 

Székhelye: 7629 Pécs, Madas József utca 11. 

Adószáma: 25385517-2-02 

Ajánlati ár (nettó Ft)  32 125 000,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 1,00 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 15,00 % 

Hibás teljesítési kötbér (%) 0,50 % 

 
3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Wolfbau Team Kft. 

Székhelye: 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5. 

Adószáma: 11540445-2-02 

Ajánlati ár (nettó Ft)  29 300 000,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 30,00 % 



Hibás teljesítési kötbér (%) 1,00 % 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 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 ajánlattevő neve: 

Wolfbau Team Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

CsoMoÉpTerv Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

BEST CONSTRAS 75 Kft. 
 

Az értékelés A 
részszem
pontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszám
ai 

(adott 
esetben 

az 
alszempo

ntok 
súlyszám

ai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

Ajánlati ár (nettó Ft) 14 10 140 9,21 128,94 9,54 133,56 
 

Késedelmi kötbér (%) 2 10 20 8,2 16,4 2,8 5,6 
 

Meghiúsulási kötbér (%) 2 10 20 5,5 11 7 14 
 
Hibás teljesítési kötbér 
(%) 

2 10 20 5,5 11 10 20 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

  200  167,34  173,16 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

1-10 2 

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 közötti 
pontszámot: 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. 
számában; 2016. december 21. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. 



melléklet A. 1. ba.), a 2 - 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 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. 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Wolfbau Team Kft. 

Székhelye: 7630 Pécs Kisbalokány dűlő 5. 

Adószáma: 11540445-2-02 

Ajánlati ár (nettó Ft)  29 300 000,- Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 30,00 % 

Hibás teljesítési kötbér 
(%) 

1,00 % 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

- 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 
igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

Tervezési részmunkák 
Iszaptározó medence földmunkáinak és szigetelési feladatainak részmunkái 
Műtárgyépítési és gépészeti részmunkák 
Elektromos- és vízi közművek vezetékfektetési részmunkák, útépítési részmunkák  

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, adószáma: 

- 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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), adószáma 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, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

 

Ajánlattevő neve: DIPA-BUILD 2008 Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár Szántó u. 5. 

Adószáma: 14377736-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft)  31 800 000 Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 1,25 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 30 % 

Hibás teljesítési kötbér (%) 1 % 

 
 

Ajánlattevő neve: Kaposvölgyi Vizitársulat 

Székhelye: 7400 Kaposvár Kanizsai út 031/4hrsz. 

Adószáma: 10088795-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft)  31 060 000 Ft + ÁFA 

Késedelmi kötbér (%) 1 % 

Meghiúsulási kötbér (%) 25 % 

Hibás teljesítési kötbér (%) 1 % 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 
ismertetése: 2 

 

  



VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/06/29) / Lejárata: (2017/07/08) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/06/28) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati 
lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.  2 

 
 
Kelt: Budapest, 2017. június 28. 
 

 
 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megbízásából 

InTender Consulting Kft. 
Dr. Pongor Dániel 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


