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Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000037042020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Pinka vízkészlet-gazdálkodási terv

Ajánlatkérő
neve:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Postai cím:

Vörösmarty Utca 2.

Város:

Szombathely

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Székely

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU222

szekely.edgar@nyuduvizig.hu

Telefon:

EKRSZ_
83925612

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

Edgár
+36 94521252

Fax:

+36 94316866

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
56958610

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:

Batthyány Tér 10

Város:

Győr

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

vighe.gyor@gmail.com

HU221

Postai irányítószám:

Vigh
Telefon:

9022

Ország:

Magyarország

Edit
+36 303439537

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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2020.03.19 14:21:14

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Pinka vízkészlet-gazdálkodási terv

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
„Monitoring, adatelemzés és vízkészlet-gazdálkodási terv készítése a Pinkán” Elvégzendő munkák és mennyiségei: Monitoring
program elkészítése (két nyelven (magyar és német); 1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD)) 1 db Új felszín
alatti vízrajzi mérőhelyek tervezése, engedélyeztetése és létesítése (1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD)) 8
db Felszín alatti vízminőségi mérőhelyek mintázására szolgáló szivattyúk beszerzése, átadása 2 db Új felszíni vízrajzi mérőhelyek
tervezése, engedélyeztetése és létesítése (1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD)) 2 db Az egy éves alap
monitoring eredményeinek dokumentálása (két nyelven (magyar és német); 1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (
DVD)) 1 db A kontrol monitoring eredményeinek dokumentálása (két nyelven (magyar és német); 1 pld. papíralapon és 1 pld.
elektronikus adathordozón (DVD)) 1 db A vízminőségi minták analizálási eredményeinek dokumentálása (két nyelven (magyar és
német); 1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD)) 1 db Az egy éves alap monitoringból származó adatok
feldolgozása (két nyelven (magyar és német); 1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD) 1 db Az ökológiai
vízkészlet meghatározása és dokumentálása (két nyelven (magyar és német); 1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (
DVD) 1 db A jelenlegi vízhasználatok és a vízhasználatokkal kapcsolatos problémák dokumentálása (két nyelven (magyar és német); 1
pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD) 1 db A jövőbeni vízhasználatok és vízhasználatokkal kapcsolatos
problémák dokumentálása (két nyelven (magyar és német); 1 pld. papíralapon és 1 pld. elektronikus adathordozón (DVD) 1 db A
vízkészletek felhasználását szabályozó előírás és intézkedésrendszert valamint a vízépítési és ökológiai intézkedéseket tartalmazó
kétnyelvű (magyar és német) vízkészlet-gazdálkodási tervdokumentáció elkészítése (6 pld. papíralapon (3 db magyar és 3 db német) és
2 pld. elektronikus adathordozón (1 db magyar DVD és 1 db német DVD)) 1 db A feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki
leírás tartalmazza.

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

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.01.29
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

EKR000037042020

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

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

1

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

"SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 9700 Szombathely, Tolnay Sándor Utca 1.

11315188218

Ajánlattevő valamennyi előírt alkalmassági feltételnek megfelelt. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. bruttó
ajánlati ár: 36.210.000 Ft 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember VZ-VKG szakterületre vonatkozó többlet
tapasztalata 126 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

"SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt
Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt gazdasági és pénzügyi,
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek megfelel. Ajánlattevő tette az összességében
legkedvezőbb ajánlatot.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az ajánlati ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására.
A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember VZ-VKG
szakterületre vonatkozó többlet tapasztalata értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a
pontszámok meghatározására. A „szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember VZ-VKG szakterületre vonatkozó
többlettapasztalata” esetében legtöbb hónap megajánlást tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. (a VZ-VKG szakterületre vonatkozó
minimumkövetelmény és a hozzá tartozó gyakorlati időn felüli többlettapasztalat: 0-60 hónap) Amennyiben valamely megajánlás a „
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata” esetében 60 hónapnál több többlettapasztalatot tartalmaz, úgy
Ajánlatkérő 60 hónapot vesz figyelembe az ajánlatok bírálata során. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember
többlettapasztalatának értékelése során a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott VZ-VKG szakterületre vonatkozó
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a szakképzettségnek megfelelő év szakmai gyakorlaton túli többlettapasztalatot veszi
figyelembe a szakmai önéletrajz alapján.
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:
"SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság,

EKR000037042020

11315188218

Magyarország 9700 Szombathely, Tolnay Sándor Utca 1.
Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 36.210.000 Ft Ajánlata kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tette
Nem

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.2.8) 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

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

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

2020.03.20

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2020.03.19
2020.03.19

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.03.18 18:54:50

VighEdit

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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