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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Gróf Apponyi utcai vízvezeték rekonstrukciójaKözbeszerzés 
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IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

-

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Meglévő vízvezeték rekonstrukciója az alábbi meghatározó paraméterek mentén: Gr. Apponyi A. u. 480 fm NÁ100 KPE vízvezeték 
építése, 44 db vízbekötés cserével és 2 db NÁ100, valamit 3 db NÁ80 tolózár beépítéssel, valamint 3 db tűzcsap létesítése Laktanya u. 
180 fm NÁ80 KPE vízvezeték építése, 8 db vízbekötés cseréje, 1 db NÁ80 tolózár és 1 db tűzcsap létesítése Gr. Apponyi A. köz 20 fm 
NÁ80 KPE vízvezeték cseréje Az új vezetéket össze kell kötni az új Laktanya u-i, a meglévő Szántó közi és Gr. Apponyi A. közi 
vezetékekkel is. A munka során a vízbekötések teljes cseréjét kell figyelembe venni a méretlen oldali golyóscsappal együtt. A tűzcsap 
elé tolózárat is be kell építeni. A vízbekötéseknél a vízmérő előtti golyócsapot is cserélni kell, illetve pincében elhelyezett vízmérési 
pont esetén gondoskodni kell az új és a régi falátvezetés vízzáró kitömítéséről. Minden meglévő vízbekötést cserélni kell/át kell kötni, 
függetlenül annak térképezett voltától. A vízellátással összefüggő munkák során a vonatkozó szabványok előírásait, a közműves 
vízellátás szabályait, illetve a Társaságunk által szerkesztett, „A vízellátás műszaki irányelvei a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű 
Kft. működési területére” című gyűjtemény előírásait kell betartani. A munkavégzés során kizárólag I. osztályú, OTH engedéllyel 
rendelkező vízipari anyagok építhetők be, amelyek nem lehetnek gyengébb minőségűek a piacon jelenleg mértékadó HAWLE, MULTI/
JOINT, GREINER, ISIFLO, DANFOSS, AVK színvonalnál. Amennyiben a munkát kitakarás nélküli technológia alkalmazásával kívánják 
elvégezni, úgy a „Kitakarás nélkül, csőroppantással elvégzett vízvezeték-rekonstrukció során betartandó üzemeltetői előírások” című 
gyűjtemény előírásait is be kell tartani. Az új vezeték rákötéseit az üzemelő hálózatra kizárólag az üzemeltető végezheti el. 
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.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gróf Apponyi utcai vízvezeték rekonstrukciója

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.kaposvar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21.

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:

100

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

73389

-Szöveges értékelés:

1000.00KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum meghatározott M.1., M.2.1. pontjaiban 
meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum K.1. 
alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonatuk alapján a tevékenység végzésére alkalmasak.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a KAVÍZ Kaposvári Víz- és 
Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András Utca 2.) ajánlattevő nyújtotta be.

14518452214KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Áchim András
Utca 2

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

-

Igen
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.04Lejárata:2019.01.31Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

-

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

-

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

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a KAVÍZ Kaposvári Víz- és 
Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András Utca 2.) ajánlattevő nyújtotta be.

14518452214KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, 7400 Kaposvár, Áchim András Utca 
2

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A. 1. ba.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott 
képlet: P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála 
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a 
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) a 2. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb 
pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben 
meghatározta a megajánlás leg-kedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a 
képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fog-ja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás 
során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2019.01.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.01.30 15:57:39 tarman.renata

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja 
a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelezte, hogy a Kbt. 81. § (4) – (5) 
bekezdéseinek megfelelően eljárva (i) a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok 
értékelését követően végzi el, valamint (ii) az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azzal, hogy csak a 
legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát bírálja ebben az esetben.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.01.30




