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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 94316866Fax:+36 303439537Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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 94316866Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Nyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Rába Vízminőségi hossz-szelvényKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000519272019
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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:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Nem releváns.

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

Nem releváns.

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 közbeszerzés tárgya: Az INTERREG V-A Ausztria – Magyarország Együttműködési Program (2014-2020) keretében az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, RaabSTAT (ATHU100 azonosítószámú) projekt keretén belül „Vízminőségi mintavételezés
és felmérés a Rába vízminőségi hossz-szelvényének előállításához” Elvégzendő munkák és mennyiségei: - Rába magyarországi 
szakaszán (plusz egy a határon) felszíni vízből mintavételezés vízkémia vizsgálat céljából 11 db - Rába-folyó mellékvízfolyásain felszíni 
vízből mintavételezés vízkémiai vizsgálat céljából 5 db - Vízkémiai mintavételezés a kijelölt szennyvízkibocsátóknál 9 db - Rába 
magyarországi szakaszán kijelölt helyeken mintavétel biológiai (makrozoobentosz és fitobentosz) vizsgálatok céljából 2x10 db - 
Vízkémiai minták laboratóriumi vizsgálata, az eredmények kiértékelése, monitoring jelentés készítése 1 db - A biológiai minták 
laboratóriumi feldolgozása, az eredmények kiértékelése, monitoring jelentés készítése 1 db - A rendelkezésre bocsátott hal vizsgálati 
eredmények kiértékelése, monitoring jelentés készítése 1 db - Kétnyelvű zárójelentés készítése a Rába teljes (magyar és osztrák 
terület) hosszára vonatkozóan 1 db A feladat a Rába magyarországi szakaszán vízminőségi hossz-szelvény vizsgálat végrehajtása 
együttműködve a munkát a Rába osztrák szakaszán végrehajtó szervezettel. Az elvégzett kémiai és biológiai vizsgálatok valamint a 
rendelkezésre bocsátott egyéb vizsgálati eredmények alapján be kell mutatni a vízfolyást érő jelenlegi terheléseket, a Rába 
Akcióprogramban végrehajtott fejlesztések hatásait a Rába ökológiai állapotára és meg kell határozni a jó ökológiai állapot hosszú távú
fenntartásához szükséges intézkedéseket különös tekintettel a határvíztestek esetében. A részletes feltételeket a közbeszerzési 
műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Rába Vízminőségi hossz-szelvény

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az ajánlati ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására. 
A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. Az AT legalább három VKI szerinti víztestből álló vízfolyás 
terhelhetőségi vizsgálatát tartalmazó többlet referenciáinak (projektjeinek) száma értékelési szempont esetében az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására. A legmagasabb számú többlet referenciát (db) 

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:

A VTK Innosystem Kft. által benyújtott dokumentumokat 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.

Szöveges értékelés:

1000VTK Innosystem Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságuk indoklása: az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt Az értékelési szempont szerinti tartalmi 
elemek: 1. nettó ajánlati ár: 35.225.000 Ft + ÁFA 9.510.750 Ft bruttó ajánlati ár: 44.735.750 Ft 2. Az ajánlattevő legalább három
VKI szerinti víztestből álló vízfolyás terhelhetőségi vizsgálatát tartalmazó többlet referenciáinak (projektjeinek) száma 5 3. A 
szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3) M2) 3. pontja tekintetében bemutatott vízgazdálkodási szakember 
vízügyi feladatokhoz kapcsolódó többlettapasztalata 5 db

10333655241VTK Innosystem Kft., 1134 Budapest, Pattantyús U 7

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelenség indoka: a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján: d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem 
felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a 
követelményeknek való megfelelést; e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

10614752241ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, 1013 Budapest, Attila Út 16

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Bio Aqua Pro Kft. 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21. Adószáma: 13370406-2-09 Alkalmassági követelmény: AF III.1.3) M.2)1./ 
pont szerint felsőfokú biológus végzettségű szakember

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ajánlati ár: 35.225.000 Ft + ÁFA 9.510.750 Ft bruttó ajánlati ár: 44.735.750 Ft Ajánlata 
kiválasztásának indoka: az összességében legelőnyösebb ajánlatot tette

10333655241VTK Innosystem Kft., 1134 Budapest, Pattantyús U 7

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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 referencia (
projekt), amelyet az ajánlattevő a felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattevő az alkalmasságának
igazolására kíván bemutatni. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik legalább három VKI szerinti víztestből álló vízfolyás 
terhelhetőségi vizsgálatát tartalmazó többlet referenciáival, úgy a Felolvasólapon 0 megajánlást kell feltüntetni. A szerződés 
teljesítésébe bevonásra kerülő, a felhívás III.1.3) M2) 3. pontja tekintetében bemutatott vízgazdálkodási szakember vízügyi 
feladatokhoz kapcsolódó többlettapasztalata értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a
pontszámok meghatározására. A legmagasabb többlettapasztalatot 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 az 
értékelési szempont kapcsán az olyan többlettapasztalat, amelyet az ajánlattevő a felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M.2) 3./ pont tekintetében bemutatni kívánt szakember alkalmasságának igazolására mutat be. Amennyiben az ajánlattevő által 
bemutatott szakember nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás III.1.3) M2) 3./ pontjában meghatározott legalább 1 db vízügyi 
feladatokhoz kapcsolódó nemzetközi projektben való részvételnél több szakmai tapasztalattal, úgy a Felolvasólapon 0 db megajánlást 
kell feltüntetni.

Felsőfokú biológus végzettségű szakember igénybe vétele

Bio Aqua Pro Kft. (Dr. Kiss Béla) 4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21. Adószáma: 13370406-2-09
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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Az összegezést ellenjegyzem, Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszám: 00178.

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:

2019.06.30Lejárata:2019.06.21Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.06.20

2019.06.20




