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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:

Térszíni tárolók felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001570782019
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IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az építési munka jellege: meglévő műtárgy rekonstrukciója Szükséges építési-, létesítési engedélyek: nem engedélyköteles 
Elkészítendők a rendelkezésre álló helyszínrajz és leírás alapján a részletes feladat meghatározásnál ismertetett műszaki 
tevékenységek. Elvégzendő feladatok: Vízműtelep megnevezése: II. (Füredi): Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Béke u. 5631/1 
hrsz, Műtárgy megnevezése: II/750 med. (1), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 750, Túlfolyószintje (mBf): 
145,8; Átmérője (m): 14,05; Hasznos vízmélysége (m): 5,2 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Béke u. 5631/1 hrsz, Műtárgy 
megnevezése: II/750 med. (2), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 750, Túlfolyószintje (mBf): 145,8; Átmérője (m)
: 14,03; Hasznos vízmélysége (m): 5,35 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Béke u. 5631/1 hrsz, Műtárgy megnevezése: II/1000 
med., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 1000, Túlfolyószintje (mBf): 146,3; Átmérője (m): 15,88; Hasznos 
vízmélysége (m): 5,45 IV. (Fácánosi), Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Zaranyi u. 19504/2 hrsz, Műtárgy megnevezése: IV/500 
med. (1), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 140,1; Átmérője (m): 11,15; Hasznos 
vízmélysége (m): 4,85 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Zaranyi u. 19504/2 hrsz, Műtárgy megnevezése: IV/500 med. (2), Anyaga
, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 140,1; Átmérője (m): 11,3; Hasznos vízmélysége (m): 4,95
VI. (Sántosi), Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, Pécsi u. 0265 hrsz; Műtárgy megnevezése: VI/500 med. (1), Anyaga, alaprajza: Vb
. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 129,92; Átmérője (m): 11,2; Hasznos vízmélysége (m): 4,63 Helye (
település, utca, hrsz) Kaposvár, Pécsi u. 0265 hrsz; Műtárgy megnevezése: VI/500 med. (2), Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe
* szerint (m3): 500, Túlfolyószintje (mBf): 129,92; Átmérője (m): 10,9; Hasznos vízmélysége (m): 5,2 Helye (település, utca, hrsz) 
Kaposvár, Pécsi u. 0265 hrsz; Műtárgy megnevezése: VI/1000 med., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 1000, 
Túlfolyószintje (mBf): 133,77; Átmérője (m): 13,55; Hasznos vízmélysége (m): 6,15 VII. (Szigetvári úti); Helye (település, utca, hrsz) 
Kaposvár, Szigetvári u. 7308 hrsz; Műtárgy megnevezése: VII/250 med. (1)., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 
250, Túlfolyószintje (mBf): 136,82; Átmérője (m): 7,95; Hasznos vízmélysége (m): 4,85 Helye (település, utca, hrsz) Kaposvár, 
Szigetvári u. 7308 hrsz; Műtárgy megnevezése: VII/250 med. (2)., Anyaga, alaprajza: Vb. Kör; Térfogata vjüe* szerint (m3): 250, 
Túlfolyószintje (mBf): 136,82; Átmérője (m): 8; Hasznos vízmélysége (m): 5,1 Kaposvár II. sz. (Füredi úti), IV. sz. (Fácánosi), VI. sz. (
Sántosi) és VII. sz. (Szigetvári úti) vízmű-telepein meglévő térszíni medencéi leürítésre kerülnek, majd száradást/szárítást követően a 
beépített fémszerelvények: hágcsó, lebúvónyílás-fedlapok és keretek, töltő-fogyasztó-, ürítő-és túlfolyó-vezetékek és a hidrosztatikus 
szondák kibontásra kerülnek. A medence teljes belső felületét tisztítani kell homokszórásos vagy ultra magasnyomású vizes tisztítással
. Szükség szerint foltszerűen a korrodált látszó betonacélokat rozsda mentesíteni kell. homokszórással vagy korrózióvédő anyaggal. A 
betonfelületet nagyszilárdságú szálerősített készhabarccsal, a repedéseket poliuretán injektáló anyaggal kell javítani. A teljes felületre 
7-10 mm vastagságban kell a kiegyenlítő és vízzáró készhabarcs élelmiszerhigiéniai bevonatot felhordani. Az egyes műtárgyak 
lebúvónyílás-felépítményeinek felújítása (a víztér szennyezés elleni védelmének biztosítása mellett) a száradási idő alatt végezhető. A 
száradási idő letelte után a medence csövezése KO- vagy KPE csőanyaggal kiépítésre kerül, beépítésre kerülnek a KO-anyagú hágcsó 
és a folyamatos vízszintmérés eszközei. Negatív részletes bakteriológiai eredményközlő birtokában a medence üzembe helyezhető. A 
megvalósításhoz szükséges közműegyeztetések beszerzése, közterület bontási engedély beszerzése, és ha szükséges az ideiglenes 
forgalomtechnikai tervek elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata. A közterület bontások és helyreállítások a közterület bontási 
engedély szerint végezhetők. A működő vízműveket közvetlen érintő munkafolyamatoknál az üzemeltető térítés ellenében végzett 
szakfelügyeletét igénybe kell venni, üzemelő vezetékszakaszon csak a KAVÍZ Kft. szakemberei végezhetnek munkát. A kivitelezési 
munkák alatt a vízellátó rendszer folyamatos üzemét biztosítani kell. 1-2 órás üzemszünet csak a vezetékátkötéseknél megengedett a 
csúcsfogyasztási időszakokon kívül az üzemeltetővel előre egyeztetett időpontban. A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények típusát 
az üzemeltetővel egyeztetni kell. Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát képezik, külön térítés 
nélkül. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdése előtt megbízóval közösen köteles megnyitni az építési naplót, az 
üzemeltető bevonásával. Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a meglévő közművek kezelőivel 
közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani. Nyertes ajánlattevő köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről az 
építési naplóról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat alkalmazni. 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

Térszíni tárolók felújítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

983.40KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű 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): 122.800.000,-; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 33; Többlet jótállás (hónap): 12. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás
III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pont meghatározott M.1., M.2. pontjaiban meghatározott 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek és a Közbeszerzési Dokumentum I. kötet 13.4. pontjában 
meghatározott K.1. alkalmasság minimumkövetelményének megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység 
végzésére alkalmas.

14518452214KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 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

2A 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:

2019.12.09

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:

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.13) 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.2.12) 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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft): 122.800.000,-; A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap): 33; Többlet jótállás (hónap): 12. 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, Magyarország 7400 Kaposvár, 
Áchim András Utca 2

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)

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 arányosítás (1. melléklet 1. aa.) a 2-3. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. 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 legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb 
mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen 
értékkel fogja 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

térszíni tárolók belső felületének javítása, új bevonat készítése

Primer-Kemi Kft. (adószám: 11367460-2-02)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (székhely: 8749 Zalakaros Jegenye Sor 3.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
értékelését követően megállapította, hogy az nem a legkedvezőbb ajánlatnak minősül így annak bírálatára nem került sor tekintettel 
arra, hogy 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. 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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.10Lejárata:2020.02.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.02.05

2020.02.05




