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

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

2020.05.18

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

A tervezett gyalogos-kerekpáros felüljáró Kapos menti hídfőjénél a Kapos partján a zöldterület alatt egy 500/750T beton szennyvíz 
főgyűjtő csatorna húzódik. A hídfő építésével a tervezési területen a meglevő csatornát ki kell váltani. A teljes kiváltandó szakasz 
hossza 319,1 m. A kiváltás 2 szakaszra oszlik. A két építési szakasz egy időben, egymáshoz kapcsolódóan kell megépíteni. Az első 
szakasz az első 2 aknaköz a Kaposvár Intermodális Csomópont projekt része, amelynek kivitelezése nem az ajánlattevő feladata. A 
második szakasz a jelenlegi építési szakasz a 2.sz. tisztítóaknától a 15. j. csillapítóaknáig tart. A kiváltás nyomvonala a Jókai liget 
területéről indul, majd a Bartók Béla utcát keresztezve halad a létesülő gyalogos-kerékpáros felüljáró déli hídfőjének parkosított 
területén a 2 sz. tisztítóaknáig. A kiváltás nyomvonala a 2 sz. tisztítóaknától egy jobb oldali iránytörést követően a felüljáróval 
párhuzamosan, merőlegesen keresztezi a Gilice utcát a gerinc, majd egy bal oldali iránytörést követően az úttal párhuzamosan halad a 
vasútállomás felől merőlegesen érkező meglevő szennyvízcsatornáig. Ennek a szakasznak a közepén, az utca túloldalán található 3 db 
ingatlan szennyvizét a S3-3-1-0, S3-1-1-1 j. bajusz csatornák segítségével kell a gyűjtővezetékre vezetni. A szakasz végén a 8 sz. 
aknába köt a Kapos felől érkező gravitációs csatorna vizeit hozó S2-3-2-0 ág, a kelet felől érkező D225-os KPE nyomóvezeték csillapító 
aknájának S2-3-3-0 j. ága, valamit a kiváltás utolsó aknaköze. A meglevő szennyviznyomó-vezeték utolsó szakaszán ki kell váltani es az 
utat keresztezve rá kell kötni a 15 j. csillapítóaknára. Ahol a szennyvízcsatornák nem kerülnek átépítésre, csak burkolat megerősítési 
munkák készülnek, ott az érintett meglévő-megmaradó aknák vízzáró vakolását el kell végezni, a fedlapjait ki kell cserélni. Az 
építmény, az építési munka helye: Kaposvár, belterületi 7082. 7081, 7134, 8999, 9001, 9050/4, 7132/3, 9008/1, 9009/1, 9003/1, 9052/1
, 9007, 9006, 9005 hrsz A munka meghatározó paraméterei: Vízépítés, vízvezeték, szennyvízvezeték • gerincvezeték megszüntetése: 
220 fm • szennyvíz főgyűjtő csatorna csere: 230fm • tisztítóakna építés:16 db Növénytelepítés, környezetvédelem • földvisszatöltés:
1005 m3 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

Gilice utca szennyvízcsatorna kiváltása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kaposvar.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Szöveges értékelés:

908.30Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

920.90TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft.

Szöveges értékelés:

1000.00Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 98 970 500; 2. A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 51; 3. Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 
1. kötet 13.3. pontjában meghatározott M.1. és M.2. pontban 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.

11540445202Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7630 Pécs
, Kisbalokány Dűlő 5.

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 96 984 500; 2. A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; 3. Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 
1. kötet 13.3. pontjában meghatározott M.1. és M.2. pontban 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.

12067541213TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft., Magyarország 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34.

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 85 997 500; 2. A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; 3. Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 
1. kötet 13.3. pontjában meghatározott M.1. és M.2. pontban 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.

12939927208Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft., Magyarország 9012 Győr, Hegymester 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

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:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 96 984 500; 2. A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; 3. Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. A második legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft. (székhely: 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond Út 34.) 
ajánlattevő nyújtotta be (összpontszám: 920,90)

12067541213TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft., Magyarország 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

GALGÓCZI ERNŐ MÉRNÖKIRODA Kft. (adószám: 24282820-2-08): Ajánlattételi felhívás III.1.3. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M.2. pontja

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:

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 85 997 500; 2. A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36; 3. Többlet jótállás (hónap, 
minimum 0 hónap, maximum 12 hónap): 12. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft. (székhely: 9012 Győr Hegymester Utca 2) ajánlattevő nyújtotta be (
összpontszám: 1000,00)

12939927208Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft., Magyarország 9012 Győr, Hegymester 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 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) 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 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) a 2 - 3. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) 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 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

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

Földmunka, ágyazat készítés, cső fektetés, föld visszatöltés, KPE cső fektetése, Felelős Műszaki Vezető, szállítás, fuvarozás

"NÉGY S" Kft. (adószám: 11769051-2-08): Földmunka, ágyazat készítés, cső fektetés, föld visszatöltés, KPE cső fektetése; 
GALGÓCZI ERNŐ MÉRNÖKIRODA Kft. (adószám: 24282820-2-08): MV-VZ jogosultsággal rendelkező Felelős Műszaki Vezető
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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:

2020.07.07Lejárata:2020.07.03Kezdete:

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:

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

igénybe venni:

szakipari munkák, Burkolat helyreállítási munkák

Alvállalkozó(k) személye még nem ismert.

2020.07.02

2020.07.02
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




