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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejl. beruházás 2

Ajánlatkérő
neve:

Ózd Város Önkormányzata

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:

Ózd Város Önkormányzata

Postai cím:

Városház tér Tér 1.

Város:

Ózd

NUTS-kód:

E-mail:

HU311

Postai irányítószám:

Janiczák

Kapcsolattartó személy:
janiczak.david@ozd.hu

EKRSZ_
20249023

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

3600

Ország:

Magyarország

Dávid
+36 48574100

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
42263001

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH ÜGYVÉDI IRODA

Postai cím:

Rákóczi Ferenc Utca 14. 1/5.

Város:

Miskolc

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU311

Dr.

Jámbor

jamborigor@jtkiroda.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

3530

Ország:

Igor
+36 46320411

Magyarország
Roland

Fax:

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

EKR001112962019

2019.09.26 18:51:10

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejl. beruházás 2

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
CS-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz viszi be a Hangony-patakba egyesítve az Ipari Park (volt acélmű) területéről érkező, illetve a
Munkás üt – Volny József üt felől érkező csapadék vizeket. · 71 m DN100 B. gyűjtőcsatorna · 4 db O200 vb. tisztítóakna; · DN1000
HDPE vég csappantyú. Befogadó: meglevő, megmaradó csapadék víz O200 vb. MA1 jelű tisztító akna, majd a tervezett DN100 vb.
csatorna keresztül a Hangony – patakba meglevő, megmaradó ki torkoló fejen. A Hangony – patak medre jelenleg ezen szakasza (9 +
518 fkm szelvénye) ki van burkolva betonlapokkal, bevezetést követően felül kell vizsgálni a meglévő patak meder burkolatot, szükség
esetén helyre kell állítani. CS-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz a Temetőből, a Lomb utca, a Gyújtó tér (korforgalom), a Munkás
út es a Volny József utca egy-egy szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál Összesen 424 m csapadékvíz csatorna az
alábbiak szerint: · 39 m DN100 b. gyűjtőcsatorna; · 155 m DN80 b. gyűjtőcsatorna; · 230 m DN60 b. gyűjtőcsatorna · 3 db O160 vb.
tisztító akna víznyelő fed lappal; · 6 db O160 vb. tisztító akna; · 11 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1 jelű vb.
csatorna 0+063 vég szelvényében levő O200 vb. A4 CS-1-1-1 jelű csatornaszakasz: Ez a szakasz az Iparvasút utca meghatározott
szakaszan összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgal. · 22 m DN500 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 150 m DN400 KGPVC
gyűjtőcsatorna; · 49 m DN300 KGPVC gyűjtőcsatorna; · 7 db O100 vb. tisztító akna; Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0+
194 szelvényében levő O160 vb. A14 jelű tisztító akna. Cs-1-1-2 jelű csatornaszakasz: A tervezett csatorna a Temetőből, a Lomb
utcából összegyűjtésre kerülő vizek elvezetésére szolgál, illetve a Nagyamerika utca, Kisamerika sor es a Meggyes utca egy-egy
szakaszáról összegyűjtött csapadék vizek elvezetésére. · 175 m DN50 b. gyűjtőcsatorna; · 73 m DN40 b. gyűjtőcsatorna; · 9 db O100 vb
. tisztító akna; · 2 db 1,2 x 1,2 m vb. hordalék fogó a 0+020 es a 0+083 szelvényekben. Befogadó: a tervezett Cs-1-1 jelű vb. csatorna 0
+424 vég szelvényében levő O160 vb. A25 jelű tisztító akna. CS-2 jelű csatornaszakasz: A településre bevezető főút, Ipartelep előtti
mély fekvésű terület csapadék víz kivezetését biztosítja a Hangony – patakba. · 81 m DN60 b. gyűjtőcsatorna; · 5 db 40 x 40 vb.
víznyelő DN200 KGPVC bekötéssel; · 5 db O100 vb. tisztító akna; · DN600 HDPE vég csappantyú. Záportározó területén: A Hangony-fő
völgyi zápor tározó területen áthaladó út alatti áteresz felújítása, ami tartalmaz összesen 28 m árok kotrást és 11 m DN600 beton
csőáteresz kiépítését. Hidraulika: 6 ‰ – el 659 l/s képes szállítani, a mértékadó vízhozam Qm = 201 l/s. A kivitelezést a 35500/166/
2019.ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedélynek megfelelően kell végezni. Részletes információk a Közbeszerzési
Dokumentumokban és a csatolt műszaki leírásban.

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. 115. § 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:
2019.08.28
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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:

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:

2

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

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3528 Miskolc,
Visó Utca 9

12976119205

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, alkalmasságát az Ajánlatkérő az eljárást megelőzően ellenőrizte, nem áll kizáró ok
hatálya alatt. Nettó ajánlati ár (HUF) 74 685 475 Kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (max. 5 év) 0 Felelős műszaki vezető
szakmai tapasztalata (max. 10 év) 3

Nevolo Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Pozsonyi Út 33. A. ép. 1. em. 1.

13602444241

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, alkalmasságát az Ajánlatkérő az eljárást megelőzően ellenőrizte, nem áll kizáró ok
hatálya alatt. Nettó ajánlati ár (HUF) 82 456 278 Kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (max. 5 év) 0 Felelős műszaki vezető
szakmai tapasztalata (max. 10 év) 1

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

90

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő Nettó ajánlati ár (HUF) részpontszám (0-10) Részontszám x súlyszám (0-70) Kötelezőn felül vállalt
jótállás időtartama (max. 5 év) részpontszám (0-10) Részontszám x súlyszám (0-10) Felelős műszaki vezető
szakmai tapasztalata (max. 10 év) részpontszám (0-10) Részontszám x súlyszám (0-20) Összpontszám LASPED
Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 74 685 475,00 Ft 10 70 0 0 0 3 10 20
90 legkedvezőbb ár 74 685 475,00 Ft legkedvezőbb jótállás 0 legkedvezőbb szakember szakmai tapasztalat 3

Nevolo Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

70.07

Ajánlattevő Nettó ajánlati ár (HUF) részpontszám (0-10) Részontszám x súlyszám (0-70) Kötelezőn felül vállalt
jótállás időtartama (max. 5 év) részpontszám (0-10) Részontszám x súlyszám (0-10) Felelős műszaki vezető
szakmai tapasztalata (max. 10 év) részpontszám (0-10) Részontszám x súlyszám (0-20) Összpontszám Nevolo
Korlátolt Felelősségű Társaság 82 456 278,00 Ft 9,057585039 63,40309527 0 0 0 1 3,333333333 6,666666667
70,06976194 legkedvezőbb ár 74 685 475,00 Ft legkedvezőbb jótállás 0 legkedvezőbb szakember szakmai
tapasztalat 3

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

100

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 legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat a Kbt. 76.§ (2) c) bekezdése szerint. Értékelés módszere Résszempontok és súlyszámok:
Részszempont Súlyszám Pontozás módja Kapható pontszám 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 7 fordított arányosítás 0-10 pont 0-70 2.
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Kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (max. 5 év) 1 egyenes arányosítás 0-10 pont 0-10 3. Felelős műszaki vezető szakmai
tapasztalata (max. 10 év) 2 egyenes arányosítás 0-10 pont 0-20 ÖSSZESEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 0 - 100 Fordított arányosítás 1.
Résszempont Az egyes meghatározott részszempontok esetében, a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a legmagasabb
pontot, a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a legkisebb pontot. A legalacsonyabb pont 0, a legmagasabb pont 10. A
legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva a többi ajánlat pontszáma arányosan kevesebb. A részszempontra kapott pont és az adott
szempontra vonatkozó megadott súlyszám szorzatának eredménye adja meg az adott részszempontra kapott pontszámot. Képlettel: P=
(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 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 Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. Azon részszempontok esetén ahol a minimális és a maximális érték
meghatározásra került: Kbt. 77.§ (1) alapján a meghatározott maximális értéknél kedvezőtlenebb (magasabb) értéket az ajánlat nem
tartalmazhat, a kedvezőtlenebb érték az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A meghatározott minimális értéknél kedvezőbb (
alacsonyabb) érték esetén a részszempont ugyanúgy kerül értékelésre, mintha a meghatározott legkedvezőbb mértéket ajánlotta volna
meg az ajánlattevő. Egyenes arányosítás 2., 3. Résszempont Az egyes meghatározott részszempontok esetében a legalacsonyabb
értéket tartalmazó ajánlat kapja a legkisebb pontot, a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a legmagasabb pontot. A
legalacsonyabb pont 0, a legmagasabb pont 10. A legelőnyösebb ajánlathoz viszonyítva a többi ajánlat pontszáma arányosan kevesebb.
A részszempontra kapott pont és a súlyszám szorzatának eredménye adja meg az adott részszempontra kapott pontszámot. Képlettel:
P=(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 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 Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. Azon részszempontok esetén ahol a minimális és a maximális érték
meghatározásra került: A Kbt. 77.§ (1) alapján a meghatározott minimális értéknél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) értéket az ajánlat
nem tartalmazhat, a kedvezőtlenebb érték az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A meghatározott maximális értéknél
kedvezőbb (magasabb) érték esetén a részszempont ugyanúgy kerül értékelésre, mintha a meghatározott legkedvezőbb mértéket
ajánlotta volna meg az ajánlattevő.
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:
LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3528 Miskolc, Visó Utca 12976119205
9
Nettó ajánlati ár (HUF) 74 685 475 A nyertes kiválasztására azért került sor, mert az Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) c) bekezdése
szerint, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása alapján bírálta el az ajánlatokat. A legjobb ár-érték arányú
ajánlatot a fenti ajánlattevő tette, az értékelési szempontok alapján a legmagasabb pontszámot érte el.
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:
Nevolo Korlátolt Felelősségű Társaság, 1137 Budapest, Pozsonyi Út 33. A. ép. 1. em. 1.

13602444241

Nettó ajánlati ár (HUF) 82 456 278 Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) c) bekezdése szerint, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
kiválasztása alapján bírálta el az ajánlatokat. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot a fenti
ajánlattevő tette, az értékelési szempontok alapján a második legkedvezőbb pontszámot érte el.
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR001112962019

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
2019.09.27

Kezdete:

Lejárata:

2019.10.01

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.09.26

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.09.26

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

