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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 303439537Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 94521225Fax:Telefon:E-mail:

KatalinKapcsolattartó 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

Nyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Árvízi előrejelző keretrendszer kifejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000217862021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 15308421218

Vörösmarty Utca 2.

Szombathely HU222 9700

Biróné dr. Tőzsér

tozser.katalin@nyuduvizig.hu +36 307732417

Vigh Edit 77903994128

Győzelem Utca 19

Győr HU221 9012

Vigh Edit

vighe.gyor@gmail.com
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

Az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében finanszírozott  „ForMURA” (HUHR/1901/3.1.1
/0001) projekt keretében árvízi előrejelző keretrendszer kifejlesztése. 
Elvégzendő munkák és mennyiségei: 
- Előrejelző keretrendszer kifejlesztése: 1 db 
- Előrejelző webes megjelenítő felület kidolgozása: 1 db 
- Dokumentáció készítése: 1 db 
- Oktatás: 1 db 
A feladat: 
1.        Előrejelző keretrendszer kifejlesztése: 
•        Az előrejelzést megelőző időszak on-line meteorológiai és vízrajzi adatsorainak ellenőrzött beolvasása az OVF és az osztrák-
szlovén előrejelző központ FTP szervereiről.  
•        A beolvasások során előforduló hibás bemeneti adatok nem akadályozhatják meg a keretrendszer folyamatos működését. 
•        Az adatsorok ellenőrzése és a modellek, valamint az adatasszimiláció bemeneti adatainak létrehozása a megkövetelt 
formátumban. 
•        Az előrejelzett meteorológiai mezők és hozzá tartozóan az osztrák-szlovén hidrodinamikai modellel az országhatárra előrejelzett 
vízhozam-adatsorok beolvasása, ellenőrzése, a modellek bemeneti adatainak létrehozása az 1D modell által igényelt formátumban. 
•        Szimulációk ütemezett lefuttatása 1 óránként az 1D modellel (és a hozzá kapcsolódó csapadék-lefolyásmodellekkel) előre 
rögzített, 6 napos időtávra, 5 forgatókönyvi változatra. 
•        Adatasszimiláció: Az 1D modellben a mért magyarországi vízszinteket, vízhozamokat legalább egy reprezentatív (egy 
forgatókönyvi változatban) esetben asszimilálni kell. 
•        Az 1D modell folyamatos online futtatásának ütemezése virtuális számítógépeken, VPN környezetben. 
•        A futtatott modellek (szimulációk eredményei, bemeneti állományok) archiválása adatszervezéssel az OVF szerverén. 
•        A fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetések munkatalálkozók keretén belül. 
2.        Előrejelző webes megjelenítő felület kidolgozása: 
•        Vízszintek, vízhozamok, meteorológia adatok (bementi és előrejelzett adatok) és riasztások on-line térképes megjelenítése 
webes kliensen, az OVF szerverén tárolva, háromszintű hozzáféréssel. 
3.        Dokumentáció készítése: 
•        Az adatasszimiláció működésének bemutatása. 
•        A Keretrendszer felépítésének és webes felületének műszaki leírása. 
•        A Keretrendszer szoftvereinek, rendszergazda-szintű karbantartásának ismertetése. 
 
4.        Oktatás: 
A rendszer általános felépítéséről, szolgáltatásairól, valamint a rendszer karbantartásáról és a hozzáférési szintekről oktatás. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Árvízi előrejelző keretrendszer kifejlesztése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

100

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

Szöveges értékelés:

1000DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:  
Egyösszegű bruttó ajánlati ár: 23.890.000 Ft  
A bemutatott gazdasági szereplő alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási témakörhöz kapcsolódó hidroinformatikai 
előrejelző webes megjelenítő felület fejlesztésében vagy kidolgozásában szerzett többlet tapasztalata: 3 db 
Alkalmasság indoklása: az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.  

14848137241DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Tüzér Utca 8

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

1A 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:

53A 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:

Igen
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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 ellenszolgáltatás összege (bruttó Ft): 23.890.000 Ft  
Ajánlata kiválasztásának indoka: az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő 
ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú megajánlásokat. 

14848137241DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Tüzér Utca 8

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)

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően a legjobb ár-érték értékelési szempont. 
Az értékelési szempontok: 
Minőségi kritérium: 
- A bemutatott gazdasági szereplő alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási témakörhöz kapcsolódó hidroinformatikai 
előrejelző webes megjelenítő felület fejlesztésében vagy kidolgozásában szerzett többlet tapasztalata  
(min: 0 db - max: 5 db) súlyszám: 30 
Költség kritérium: 
Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF) súlyszám: 70 
Ajánlatkérő az értékelés során a bruttó ajánlati árat veszi figyelembe. 
Az ajánlati ár szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására. A 
legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. 
A bemutatott gazdasági szereplő alkalmassági követelményen felüli vízgazdálkodási témakörhöz kapcsolódó hidroinformatikai 
előrejelző webes megjelenítő felület fejlesztésében vagy kidolgozásában szerzett többlet tapasztalata (db) értékelési szempont 
esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására. 
A legmagasabb számú többlet referenciát (db) tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 5 darab, így ezen megajánlás és 
az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot. 
Nem vehető figyelembe, illetve nem ajánlható meg az értékelési szempont kapcsán az olyan többlettapasztalat (referencia - projekt), 
amelyet az ajánlattevő a felhívás III.1.3) M.1) műszaki, illetve szakmai alkalmasság tekintetében az alkalmasságának igazolására 
kíván bemutatni. 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeire adandó pontszámot a megadott módszerrel határozza 
meg (értékelési pontszám). A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti. Ezt követően az egyes 
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
 

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt 
előírásoknak megfelelően a szerződés a Kbt. 131. § (6) bekezdésétől eltérően, az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is 
megköthető. 

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:2021.05.07Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

2021.05.06

2021.05.06
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