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I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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

Jelen közbeszerzés tárgya Kaposvár település ivóvíz víziközmű-rendszerének vagyonértékelése a vonatkozó hatályos jogszabályok, így 
különösen a 2011. évi CCIX. törvény, a 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a 24/2013 (V.29.)NFM rendelet szerint. A 
vagyonértékelést a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő összes, vízellátást szolgáló víziközmű-elemre (
vezetékek, vízműtelepek, műtárgyak, gépek, berendezések, irányítástechnika, stb.) el kell végezni, függetlenül azok közigazgatási 
elhelyezkedésétől. A Kaposvári vízellátó rendszer víztermelési műtárgyai ugyanis Kaposvár mellett érintik Kaposhomok, 
Kaposkeresztúr, Mosdós és Sántos területét is. A vagyonértékelendő víziközmű-elemek csoportonkénti felsorolása az alábbi: 
Víztermelés a) Víztermelő mélyfúrású kutak száma: üzemelő kút: 50 db tartalékkút: 7 db figyelőkút: 21 db b) Töltővezetékek 
anyag-átmérő szerinti hossza (m): d (mm) 50 80 100 150 200 250 300 400 Acél 0 118 0 7 0 0 314 0 AC 0 123 912 8 382 5 628 1 053 6 
900 6 587 Öntöttvas 0 0 0 0 16 0 155 0 KMPVC 0 104 224 32 994 0 53 0 KPE 3 214 1 229 2 198 159 0 1 479 73 c) Vízműtelepek 
száma: 9 db d) Vízkezelő berendezések száma: ammónium-mentesítés: 6 db vas- és mangántalanítás: 6 db vegyszeradagolás: 9 db e) 
Térszíni víztárolók adatai: száma: 20 db össztérfogat: 6 780 m3 f) Hálózati szivattyúk adatai: száma: 17 db összkapacitás: 1 166 m3/h 
Vízelosztás a) Gerincvezetékek anyag-átmérő szerinti hossza (m): d (mm) 80 100 125 150 200 250 300 400 Acél 253 157 0 83 43 0 645
13 AC 70 162 22 754 3 075 6 604 9 096 405 14 053 2 850 Öntöttvas 4 521 0 120 695 2 032 0 0 0 KMPVC 43 039 19 552 0 6 917 10 
103 0 5 022 651 KPE 26 398 11 311 0 2 841 2 981 0 2 664 5 389 b) Magastárolók Mennyiség (db) Össztérfogat (m3) Víztornyok 4 2 
300 Medencék 1 5 000 c) Műtárgyak TZ akna AT tűzcsap FF tűzcsap Közkifolyó Légtelenítő Mennyiség 788 502 736 35 16 d) 
Védterületek száma: 4 db Vízfogyasztás a) Bekötővezetékek anyag-átmérő szerinti hossza (m): d (mm) 20 25 32 40 50 80 100 150 200 
Acél 6 009 45 502 756 1 839 3 460 5 41 13 0 AC 0 0 0 0 0 753 155 0 0 Öntöttvas 0 0 0 0 18 35 0 0 0 KMPVC 0 16 0 0 0 669 109 90 37 
KPE 31 583 18 108 1 183 1 044 2 695 290 343 259 31 b) Bekötővezetékek anyag-átmérő szerinti mennyisége (db): d (mm) 20 25 32 40
50 80 100 150 200 Acél 865 5 473 58 194 169 2 2 2 0 AC 0 0 0 0 0 41 15 0 0 Öntöttvas 0 0 0 0 3 2 0 0 0 KMPVC 0 1 0 0 0 39 5 5 1 
KPE 4 100 1 959 85 92 134 17 20 6 1 A vagyonértékelést hrsz. alapon kell elvégezni, olyan formában, amely alkalmas az 
önkormányzati kataszteri nyilvántartás általi feldolgozásra. A szakági térképeket ajánlatkérő biztosítja, de az alaptérképet nem, annak 
beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége. Ajánlattevő a vagyonértékelést olyan módon köteles elkészíteni, hogy az 
Ajánlatkérő által vezetett kataszteri nyilvántartásban átvezethető legyen, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. 
rendelet által meghatározott- a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozó- kritériumoknak megfeleljen. A részletes 
követelményeket – köztük az érintett település lakosságszámát, a vízműtelepek főbb paramétereit, az értékesítési adatok – a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a 
közbeszerzési dokumentumban található. 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

Ivóvíz víziközművek vagyonértékelése Kaposváron

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányo-sítás (1. melléklet 1. aa.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: 
P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső 

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:

Szöveges értékelés:

1000.00Karitus Ingatlanforgalmazó és Vagyongazdálkodó Kft.

Szöveges értékelés:

729.70BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem 
kell kizárni. Ajánlati ár (nettó Ft): 17 050 000 A III.1.3 - M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 56

14095559202Karitus Ingatlanforgalmazó és Vagyongazdálkodó Kft., 7621 Pécs, Apáca Utca 19

az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem 
kell kizárni. Ajánlati ár (nettó Ft): 25 000 000 A III.1.3 - M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 48

11794077243BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 
Budapest, Rétköz Utca 5.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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:

Igen
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az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem javította az EKR felületen a „Nyilatkozat kizáró okok fenn nem 
állásáról” nyilatkozatot, - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem javította az EKR felületen a „A szakember(ek) szakmai 
tapasztalatával kapcsolatos értékelési résszempont tekintetében” nyilatkozatot, - Ajánlattevő nem csatolta K.A. szakembernek a 
Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a felolvasólapon 
feltüntetett 24 hónap – alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai többlettapasztalat, valamint a 36 hónap
szakmai gyakorlati idő, amely az SZVV 3.2 és 3.3 (vízgazdálkodási szakterület, illetve részterületei) vagy azzal egyenértékű vagy 
a jogosultság megszerzéséhez szükséges, - Ajánlattevő nem csatolta a K.A. szakember végzettségének igazolását, - Ajánlattevő 
nem csatolta a K.A. szakember jogosultságának igazolását.

14939710243Valid Solution Kft, 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem nyújtott be érvénytelen ajánlatot és a közbeszerzési eljárásból nem 
kell kizárni. Ajánlati ár (nettó Ft): 17 050 000 A III.1.3 - M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 56 Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a 
Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.1. pont meghatározott P.1. pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi 
alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá Ajánlati Felhívás III.1.2) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 
13.2. pont meghatározott M.1., M.2. (M.2.1., M.2.2.) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet III.1.1) pontjában meghatározott K.1. alkalmasság 
minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevők a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

14095559202Karitus Ingatlanforgalmazó és Vagyongazdálkodó Kft., 7621 Pécs, Apáca Utca 19

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) a 2. részszempont esetében az egyenes 
arányo-sítás (1. melléklet 1. ab.) 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.
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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:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.02Lejárata:2019.11.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem jelölte meg az EKR felületen a megnevezett kapacitást nyújtó 
szervezetet, - Ajánlattevő nem nyújtotta be az M.K.M Zrt. kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezettel megkötött 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, - Ajánlattevő nem csatolta az M.K.M. Zrt., 
mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást, - 
Ajánlattevő nem csatolta R.Á. szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát
, amelyből megállapítható a felolvasólapon feltüntetett 489 hónap – alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli – 
szakmai többlettapasztalat, valamint a 36 hónap szakmai gyakorlati idő, amely az SZVV 3.2 és 3.3 (vízgazdálkodási szakterület, 
illetve részterületei) vagy azzal egyenértékű vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, - Ajánlattevő nem csatolta a R.Á. 
szakember végzettségének igazolását.

10272172242Interauditor Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft., 1074 Budapest, Vörösmarty Utca 16-18. ép. fszt.
1/F.

az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot 
nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetének 19.7. pontja 
alapján a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet - az annak részét képező mellékletekkel együtt - és a kérelem 
beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.

10333655241VTK Innosystem Kft., 1134 Budapest, Pattantyús U 7

2019.11.22

2019.11.22
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