ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000767242020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Árvízbiztonság kiépítése a NYUDUVIZIG területén

Ajánlatkérő
neve:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szombathely

NUTS-kód:

HU222

Postai irányítószám:

Bíróné

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_8392561
2

Nemzeti azonosítószám

Vörösmarty Utca 2.

Postai cím:
Város:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

birone.agnes@nyuduvizig.hu

Telefon:

9700

Ország:

Dugmanits
+36 94521226

Magyarország
Ágnes

+36 94316866

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nyuduvizig.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Vigh Edit

Postai cím:

Győzelem Utca 19

Város:

Győr

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

vighe.gyor@gmail.com

HU221

Postai irányítószám:

Vigh
Telefon:

9012

Ország:

Edit
+36 303439537

EKRSZ_5695861
0

Magyarország
FAKSZ

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Árvízbiztonság kiépítése a NYUDUVIZIG területén

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1.
rész: Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése
2.
rész: A Gyöngyös-patak 11+940 – 16+030 km szelvények közötti szakaszának mederrendezése és uszadékfogó műtárgy építése
a Lukácsházi árvízi tározónál

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

243

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság , Magyarország 8800 Nagykanizsa,
Király Utca 4.

13748429220

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
nettó egyösszegű ajánlati ár: 801.904.762 Ft
az M.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultságának megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet tapasztalata: 36 hónap
a jótállási kötelezettség esetében előírt 36 hónap feletti többlet jótállás időtartama: 24 hónap

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

12671003207

Alkalmasság indoklása: az ajánlattevő az előírt alkalmassági szempontoknak megfelelt.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
nettó egyösszegű ajánlati ár: 808.512.234 Ft
az M.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultságának megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet tapasztalata: 36 hónap
a jótállási kötelezettség esetében előírt 36 hónap feletti többlet jótállás időtartama: 0 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000.00

Szöveges értékelés:

A Szabadics Építőipari Zrt. által benyújtott dokumentumok alapján az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

844.40

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott dokumentumok alapján az
ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági és pénzügyi,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelel.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően a legjobb ár-érték arány értékelési szempont.

EKR000767242020

Ajánlati ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet
tapasztalata (hónap) és a többlet jótállás (hónap) értékelési szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza
Ajánlatkérő.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság , Magyarország 8800 Nagykanizsa, Király
Utca 4.

13748429220

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 801.904.762 Ft.
Ajánlata kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
I. rendű árvízvédelmi töltés építése, tervezés, engedélyeztetés, talajvizsgálat, árvízvédekezési intézkedési terv elkészítése,
régészet, szakfelügyelet, lőszermentesítés, geodéziai munkák, megvalósulási dokumentáció készítése, üzemeltetési engedély
megsze
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. 5000 Szolnok, Gáz utca 1. adószám: 11505561-2-16
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. 5000 Szolnok, Gáz utca 1. adószám: 11505561-2-16 AF III.
1.3) M. 1) pont: legalább 175 m hosszú, I. rendű árvízvédelmi töltés építésére és/vagy fejlesztésére vonatkozó referencia

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca
32

14854675218

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
Érvénytelenség indoka:
A Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, mert az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (az ajánlattevő a szerződés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összegű ajánlatára vonatkozó információkat az előírt határidőben nem nyújtotta be),
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
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dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (ajánlattevő nem nyújtotta be elektronikus űrlap
kitöltése útján a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat).

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Gyöngyös-patak mederrendezése és műtárgy építése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság , Magyarország 8800 Nagykanizsa,
Király Utca 4.

13748429220

Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
nettó egyösszegű ajánlati ár: 796.190.476 Ft
az M.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultságának megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet tapasztalata: 36 hónap
a jótállási kötelezettség esetében előírt 36 hónap feletti többlet jótállás időtartama: 24 hónap
Tekintettel arra, hogy jelenlegi működés szerint az EKR automatikusan csak a vezető ajánlattevő adatait jeleníti meg, további
ajánlattevők (közös ajánlattevő): Meliorációs és Rekultivációs Kft. 9700 Szombathely Vépi út 39.
adószám: 10741007-2-18

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

12671003207

lkalmasság indokolása: az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
nettó egyösszegű ajánlati ár: 809.506.844 Ft
az M.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultságának megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet tapasztalata: 36 hónap
a jótállási kötelezettség esetében előírt 36 hónap feletti többlet jótállás időtartama: 0 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1000.00

Szöveges értékelés:

A Szabadics Építőipari Zrt. által benyújtott dokumentumok alapján az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.
Tekintettel arra, hogy jelenlegi működés szerint az EKR automatikusan csak a vezető ajánlattevő adatait
jeleníti meg, további ajánlattevők (közös ajánlattevő): Meliorációs és Rekultivációs Kft. 9700 Szombathely Vépi
út 39. adószám: 10741007-2-18

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

EKR000767242020

838.80

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott dokumentumok alapján az
ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági és pénzügyi,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelel.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően a legjobb ár-érték arány értékelési szempont.
Ajánlati ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet
tapasztalata (hónap) és a többlet jótállás (hónap) értékelési szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza
Ajánlatkérő.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság , Magyarország 8800 Nagykanizsa, Király
Utca 4.

13748429220

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 796.190.476 Ft.
Ajánlata kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.
Tekintettel arra, hogy jelenlegi működés szerint az EKR automatikusan csak a vezető ajánlattevő adatait jeleníti meg, további
ajánlattevők (közös ajánlattevő): Meliorációs és Rekultivációs Kft. 9700 Szombathely Vépi út 39. adószám: 10741007-2-18
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
tervezés, engedélyeztetés, talajvizsgálat, árvízvédekezési intézkedési terv elkészítése, régészet, szakfelügyelet,
lőszermentesítés, geodéziai munkák, megvalósulási dokumentáció készítése, üzemeltetési engedély megszerzéséhez kapcsolódó
tervek elkészítése
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Még nem ismert.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca
32

14854675218

Érvénytelenítés jogcíme:
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● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
Érvénytelenség indoka:
A Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján, mert az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (az ajánlattevő a szerződés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összegű ajánlatára vonatkozó információkat az előírt határidőben nem nyújtotta be),
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (ajánlattevő nem nyújtotta be elektronikus űrlap
kitöltése útján a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat).

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.03.20

Kezdete:

2021.03.29

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.03.19
2021.03.19

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
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