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4A 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:

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

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

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

2018.07.18

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

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

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

I. ütem: Visegrád, VS-2 szennyvíz átemelőtől a Salamon torony utcáig kb. 449 fm D30 beton csatorna rekonstrukció kiviteli 
terveinek elkészítése, és kivitelezése. A jelen munkarész kivitelezését 2018. december 31-ig be kell fejezni. II. ütem: Visegrád, 
VS-2 szennyvíz átemelőtől a Nap utca szakaszon kb. 890 fm D30 beton szennyvízcsatorna és kb. 460 fm D40 beton 
szennyvízcsatorna rekonstrukció kiviteli terveinek elkészítse, és kivitelezése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

"Visegrádi beton csatorna rekonstrukciója"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második rész

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Értékelési 
pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 9,06 634,28 Közterület 
igénybevételi mutatószám 10 5,50 55,00 Jótállás időtartama: minimum 36 –maximum 72 hónap 20 7,00 140,00 
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 829,28

Szöveges értékelés:

829Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft. Értékelési 
pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 10,00 700,00 Közterület 
igénybevételi mutatószám 10 10,00 100,00 Jótállás időtartama: minimum 36 –maximum 72 hónap 20 10,00 
200,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 1000,00

Szöveges értékelés:

1000Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft.

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: NYÍR-ÉPKER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 
8,99 629,40 Közterület igénybevételi mutatószám 10 5,50 55,00 Jótállás időtartama: minimum 36 –maximum 
72 hónap 20 7,00 140,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 824,40

Szöveges értékelés:

824.40NYÍR-ÉPKER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Részszempont Ajánlat 1. Egyösszegű ajánlati ár nettó 189 376 331,- Ft 2. Közterület igénybevételi mutatószám 1 3. Jótállás
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 36 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

23370603243Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1112 Budapest, 
Repülőtéri Út 4

Részszempont Ajánlat 1. Egyösszegű ajánlati ár nettó 204 915 200,- Ft 2. Közterület igénybevételi mutatószám 3 3. Jótállás
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 48 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

11491554215Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4644 Mándok, Hunyadi Utca 53

Részszempont Ajánlat 1. Egyösszegű ajánlati ár nettó 183 540 000,- Ft 2. Közterület igénybevételi mutatószám 6 3. Jótállás
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 72 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

14468096242Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft., 1174 Budapest, Ferihegyi Út 267.

Részszempont Ajánlat 1. Egyösszegű ajánlati ár nettó 206 705 000,- Ft 2. Közterület igénybevételi mutatószám 3 3. Jótállás
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 48 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

13451372213NYÍR-ÉPKER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 2360 Gyál, 
Báthori Utca 10

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
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

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:

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetre tekintettel is megfelelő.

14468096242Adonyi Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft., 1174 Budapest, Ferihegyi Út 267.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést:  Nettó ajánlati ár (HUF) az alábbi
képlet alkalmazásával: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont 
bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.  A jótállás időtartama  Közterület építés alatti 
igénybevételének mutatószáma az alábbi képlet alkalmazásával: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P 
max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást 
tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott 
bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra, az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra 
vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám 
két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb pontszámot éri el.

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:

101

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

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 
8,14 569,52 Közterület igénybevételi mutatószám 10 2,50 25,00 Jótállás időtartama: minimum 36 –maximum 
72 hónap 20 5,50 110,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 704,52

Szöveges értékelés:

705Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.08.23 10:33:00 VorosK
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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:

2018.09.03Lejárata:2018.08.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2018.08.27

2018.08.27




