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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Internetcím(ek)

+36 13968979Fax:+36 302019965Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

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

Internetcím(ek)

+36 82501594Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Szolgalmi jogok alapítása, módosítása KaposváronKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001221002019
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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:

2019.10.09

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

Vállalkozási szerződés földmérési szolgáltatások ellátása tekintetében vízvezetési szolgalmi jogosultságok utólagos alapításához, a 
meglévők módosításához és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a kaposvári ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok 
vonatkozásában

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szolgalmi jogok alapítása, módosítása 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

Igen
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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)

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 
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

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:

986.00KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000.00ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft): 20.399.000,- Ft A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 195 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.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont 
meghatározott M.1., M.2. M.3. pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek 
megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

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

Ajánlati ár (nettó Ft): 19.986.440,- Ft A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 36 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.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.2. pont 
meghatározott M.1., M.2. M.3. pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek 
megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmas.

11455796207ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt., 8000 Székesfehérvár, Óvoda 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

4A beérkezett ajánlatok száma:
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.30Lejárata:2019.12.21Kezdete:

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:

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott
be, mivel: - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta S.I. szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános 
Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből megállapítható a felolvasólapon feltüntetett 202 hónap – alkalmassági 
minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai többlettapasztalat, valamint a 36 hónap szakmai gyakorlati idő.

11008851202Pécsi Geodéziai és Térképészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, 7622 Pécs, Légszeszgyár Utca 17

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, melyen megjelöli, hogy a szervezet nem áll a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt. - 
Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem javította az EKR felületen „A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat” nyilatkozatot, 
melyen megjelöli, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdés szerinti kizáró 
okok hatálya alatt álló alvállalkozót. - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem oldotta fel az ellentmondást a hatályos cégjegyzéki 
adatok, valamint az EKR felületen benyújtott, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtott nyilatkozata 
között. - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta „A szakember(ek) szakmai tapasztalatával kapcsolatos értékelési 
résszempont tekintetében szükséges nyilatkozat” nyilatkozatát teljeskörűen kitöltve. - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem 
csatolta G.Sz. szakembernek a Közbeszerzési Dokumentumok I., Általános Kötet 14.2. pontja szerinti önéletrajzát, amelyből 
megállapítható a felolvasólapon feltüntetett 234 hónap – alkalmassági minimumkövetelménynél előírtakon felüli – szakmai 
többlettapasztalat, valamint a 36 hónap szakmai gyakorlati idő.

12831575219Fókusz Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft., 8230 Balatonfüred, Vörösmarty Mihály Utca 3 808

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:

Ajánlati ár (nettó Ft): 19.986.440,- Ft A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 36 A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Óvoda utca 2.) ajánlattevő nyújtotta be.

11455796207ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt., 8000 Székesfehérvár, Óvoda Utca 2

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.20 14:11:27 pongordaniel

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.

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: 2019.12.20

2019.12.20




