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Összesítő értékelés
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. „Kiskörei Szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfok
javítása és bővítése” KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0014 azonosító számú projekt FIDIC
szerződéses feltételek szerinti kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési
eljárással kapcsolatban érkezett ajánlatokról.
Ajánlattételi felhívás elektronikus úton, 2010. április 19-én került megküldésre a
Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére. A Közbeszerzési Értesítő
Szerkesztőbizottsága 2010. április 29-én hiánypótlási értesítőt küldött, melyben az
ajánlattételi felhívás több pontjában kért kiegészítést, vagy megerősítést.
A hiánypótlást követően az eljárást kezdeményező ajánlati felhívást az ajánlatkérő 2010.
április 30-án küldte meg a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére, mely a
Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 51. számában, KÉ-11066/2010. számon, 2010. május 05-én
jelent meg.
Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában a felhívás közzétételétől számítottan tartotta
rendelkezésre az ajánlattételt megkönnyítő ajánlati dokumentációt, melyet 3 ajánlattevő
vásárolt meg.
Ajánlatkérő 2010. május 14-én helyszíni bejárást tartott, melyről jegyzőkönyv készült, amit
faxon, elektronikus formában, valamint ajánlott-tértivevényes postai küldemény formájában
küldött meg egyidőben, valamennyi Ajánlattevő részére. Az átvételt igazoló tértivevények (3
db) visszaérkeztek az Ajánlatkérő nevében eljáró szerv címére.
A felhívás közzétételének időpontjától három ajánlattevőtől érkezett ajánlattevői kérdés,
melynek megválaszolására az arra rendelkezésre álló időn belül sor került, 2010. május 21-én
e-mailen és ajánlott-tértivevényes küldemény formájában. Az átvételt igazoló tértivevények
(3 db) visszaérkeztek az Ajánlatkérő nevében eljáró szerv címére.
Az ajánlattételi határidő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint, a 2010.május 28-án
10:00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.
A beérkezett ajánlatok ép, sértetlen csomagolásban kerültek benyújtásra, tartalmazták az
előírásoknak megfelelő példányszámot, illetve feliratozást.
A bontáson az ajánlatok felbontása megtörtént, majd ismertetésre kerültek a Kbt.80. §.(3)
meghatározott tartalmi elemek; az ajánlattevő nevén, székhelyén, a szerződés időtartamán túl,
a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek,
ezen adatok összefoglalását a bontási jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazta.
A bontásról készült jegyzőkönyvet és annak 1. számú mellékletét elektronikus levélben, majd
ajánlott-tértivevényes postai küldemény formájában kapták meg az ajánlattevők. Az összesítő
értékelés készítésének időpontjáig az átvételt igazoló tértivevények még nem érkezett meg az
Ajánlatkérő nevében eljáró szerv címére.

1

Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83.§-ban meghatározottak szerint, hiánypótlási lehetőséget
biztosított. A hiánypótlásról a két ajánlattevő értesítést kapott.
A hiánypótlás teljesítésére az ajánlattevőknek 2010. június 03-án, 16:00 óráig volt
lehetőségük. A rendelkezésre álló határidőig mindkét ajánlattevő eleget tett a hiánypótlási
felhívásban rögzítetteknek.
A fentiek alapján a benyújtott ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a felhívás
mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek, így azok
érvényesnek tekinthetők.
Ezt követően került sor az érvényes ajánlatok értékelésére, az ajánlattételi felhívásban
közzétett bírálati szempontok szerint.
1./ Vállalkozói díj (egyösszegű, fix átalányár – nettó Ft):
Ezen értékelési szempont során ajánlatkérő a beérkezett ajánlatban meghatározott díjat
értékelte. A pontozást a matematikai interpolálás módszerével végezte el úgy, hogy a
legkedvezőbb ajánlat kapta a legmagasabb, 90 pontot és a legkedvezőtlenebb ajánlat kapta a
legalacsonyabb, 70 pontot.

Ajánlattevő
SADEMagyarország
Mélyépítő Kft..
AKVI-PATENT
Fővállalkozási és
Gépészeti Zrt.

Ajánlati elem Ft

pontszám

súlyszám

s.psz.

516.995.969.-Ft

70

58

4060

499.840.000.-Ft

90

58

5220

2./ Kibocsátási határértékre eredmény felelősségi biztosíték vállalása Ft, (minimum
15.000.000.-Ft)
Ezen értékelési szempont során ajánlatkérő a beérkezett ajánlatban a kibocsátási határérték
eredmény felelősségi biztosíték mértékét értékelte. A pontozást a matematikai interpolálás
módszerével végezte el úgy, hogy a legkedvezőbb ajánlat kapta a legmagasabb, 90 pontot és a
legkedvezőtlenebb ajánlat kapta a legalacsonyabb, 70 pontot.
Ajánlattevő
SADEMagyarország
Mélyépítő Kft..
AKVI-PATENT
Fővállalkozási és
Gépészeti Zrt.

Ajánlati elem Ft

pontszám

súlyszám

s.psz.

75.000.000.-Ft

90

25

2250

75.000.000.-Ft

90

25

2250
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3./ Vállalt késedelmi kötbér mértéke Ft/nap, (minimum 300.000.-Ft/nap)
Ezen értékelési szempont során ajánlatkérő a beérkezett ajánlatban a vállalt késedelmi kötbér
mértékét értékelte. A pontozást a matematikai interpolálás módszerével végezte el úgy, hogy
a legkedvezőbb ajánlat kapta a legmagasabb, 90 pontot és a legkedvezőtlenebb ajánlat kapta a
legalacsonyabb, 70 pontot.

Ajánlattevő
SADEMagyarország
Mélyépítő Kft..
AKVI-PATENT
Fővállalkozási és
Gépészeti Zrt.

Ajánlati elem

pontszám

súlyszám

s.psz.

1.000.000.-Ft

90

15

1350

1.000.000.-Ft

90

15

1350

4./ Teljesítési határidő (napokban megadva):
Ezen értékelési szempont során ajánlatkérő a beérkezett ajánlatban a vállalt teljesítési időre
adott napok számát értékelte. A pontozást a matematikai interpolálás módszerével végezte el
úgy, hogy a legkedvezőbb ajánlat kapta a legmagasabb, 90 pontot és a legkedvezőtlenebb
ajánlat kapta a legalacsonyabb, 70 pontot.

Ajánlattevő
SADEMagyarország
Mélyépítő Kft..
AKVI-PATENT
Fővállalkozási és
Gépészeti Zrt.

Ajánlati elem

pontszám

súlyszám

s.psz.

356

90

2

180

356

90

2

180

Az értékelés során elért összesített pontszámok a következők:
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő által elért összesen pontszám: 7840
AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
Ajánlattevő által elért összesen pontszám: 9000
Összesített adatokat az összesítő értékelés 1. számú melléklete tartalmazza.
Az ajánlattételi felhívásban az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontjaként az
összességben legelőnyösebb ellenszolgáltatást határozta meg, ennek alapján nyertes
ajánlattevő a következő.
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1. Ajánlattevő neve: AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 5071 Besenyszög, Kígyós major
Levelezési cím: 5071 Besenyszög, Kígyós major
Vállalkozói díj (egyösszegű, fix átalányár – nettó Ft): 499.840.000.-Ft
Kibocsátási határértékre eredmény felelősségi biztosíték vállalása Ft,
(minimum 15.000.000.-Ft): 75.000.000.-Ft
Vállalt késedelmi kötbér mértéke Ft/nap, (minimum 300.000.-Ft/nap): 1.000.000.-Ft
Teljesítési határidő (napokban megadva): 356 nap
Teljesítési határidő: 2011. június 14.
Ajánlatkérő számára a második legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevő:
2. Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft..
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Vállalkozói díj (egyösszegű, fix átalányár – nettó Ft): 516.995.969.-Ft
Kibocsátási határértékre eredmény felelősségi biztosíték vállalása Ft,
(minimum 15.000.000.-Ft): 75.000.000.-Ft
Vállalt késedelmi kötbér mértéke Ft/nap, (minimum 300.000.-Ft/nap): 1.000.000.-Ft
Teljesítési határidő (napokban megadva): 356 nap
Teljesítési határidő: 2011. 06. 14.

Szolnok, 2010. június 03.
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