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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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.alfoldviz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66528850Fax:Telefon:E-mail:

ZoltánKapcsolattartó 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

Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítéseKözbeszerzés 
tárgya:

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
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neve:
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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

AT feladata: Állapot felmérés alapján a kénhidrogén problémát megoldó beavatkozás megvalósítása: - rendszer és telepítési terv 
elkészítése/elkészíttetése szükség szerint építészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel; - szükséges terület tulajdonosi és 
üzemeltetői hozzájárulások megszerzése, a beavatkozás teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezése; - próbaüzem 
lefolytatása, próbaüzemi zárójelentés, megvalósulási dokumentációátadása ; - hidegtartalék rendelkezésre bocsátása. Elvárt eredmény
: A kén-hidrogén koncentráció napi átlaga nem haladja meg a 10 ppm értéket, de 0 és 24 óra között összesen 60 percnél több ideig 
nem nagyobb, mint 20 ppm. AK számára előnyös, ha a beépítésre kerülő technológia minél ritkább emberi beavatkozást igényel, ezért 
elvárás, hogy az újratöltési intervallum átemelőnkként minimum 21 nap/átemelő kell legyen. Ugyanakkor AT által telepített tartály(ok) 
maximális össztérfogata beavatkozási helyenként 8.000 liternél nem lehet több.. A megvalósítandó mű városképi megjelenése a 
tervezés során Békéscsaba Város megfelelő szervezeteivel egyeztetendő! AT feladata továbbá: - A telepített egységek műszaki 
jellemzői feleljenek meg a műszaki leírásban szereplő követelményeknek. - 24 hónap teljes körű jótállás biztosítása a próbaüzem 
sikeres lezárását követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától, a beépített eszközökre, berendezésekre, alépítményekre, érzékelő 
műszerekre, megajánlott üzemköltségre vonatkozóan; - 36 hónap technológiai és rendszer szavatosság, a próbaüzem sikeres lezárását 
követő műszaki átadás-átvétel lezárása napjától a megépített műszaki megoldás megfelelő kapacitásának és elvárható 
hatékonyságának tekintetében; - SCADA szintű távfelügyeleti rendszer kiépítése. A beavatkozással érintett teljes mennyiség: - 
szennyvíz csatorna szakasz hossza 32.400 fm, - átemelők száma: 20 db. Ütemezés: a. felmérések, vizsgálatok végzését követően, 
rendszer és telepítési terv készítése: 30 nap; b. tervek AK-i jóváhagyása: 7 nap; c. munkaterület átadás-átvétel és munkakezdési 
engedély kiadása a teljes építési területre, a tervek jóváhagyását követő 15 napon belül; d. kiépítés, megvalósítás, beüzemelés: 60 nap;
e. előzetes műszaki átadás-átvétel és próbaüzem indításának engedélyezése: legfeljebb 8 nap. f. próbaüzem megkezdésének időpontja:
leghamarabb 2020.06.01.; legkésőbb: 2020.06.30. g. próbaüzem: a rendszer teljes körű sikeres beüzemelését követő 90 nap; h. 
műszaki átadás-átvétel lezárása: a próbaüzem sikeres teljesülését követő legfeljebb 15 nap. 2/a és 2/d pontok esetében AK 
előteljesítést elfogad. AF II.2.7 pontban: - Kezdés: szerződéskötés tervezett időpontja, - Befejezés: a szerződés teljesülésének 
lehetséges legkésőbbi időpontja: fentiek szerinti legkésőbbi időpontban megkezdett próbaüzem esetén. A szerződés feltételes: 
hatályba lépésének feltétele az, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közműtulajdonos és az AK., mint 
Víziközmű-szolgáltató között a megvalósításra irányuló szerződés létrejöjjön. Felek ezen körülményt a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12) bekezdés). A fenti határidők a 
szerződés hatályba lépésétől számítandók. Részletes adatok a közbeszerzési műszaki leírásban és szerződés tervezetben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szennyvízhálózat kénhidrogén mentesítése

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. 115. § Nyílt eljárás
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Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen ajánlatot. Az eljárás során benyújtott egyetlen ajánlat érvényes ajánlat. 
Fentiekre tekintettel a benyújtott egyetlen ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

Szöveges értékelés:

1000AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményt. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.-72 §§-ok 
szerint érvényes ajánlat, a megajánlott ajánlati ára nem minősül aránytalanul alacsonynak. Ajánlata — az elrendelt hiánypótlást 
követően — mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft) 1.1 a beavatkozások teljes körű (építészeti, 
gépészeti, elektromos) kivitelezésének egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): 34 933 170 1.2 a megvalósult műszaki beavatkozás 
beüzemelését követő próbaüzem egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): 12 888 770 2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos 
üzemeltetési költsége (nettó Ft/év): 48 438 000 3. Dedikált kapcsolattartó megajánlása (igen/nem): Igen

22309819213AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 2220 Vecsés, Széchenyi Utca 43/2

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

1A 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:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

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:

Igen
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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

nem releváns

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:

nincs

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.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft) 1.1 a beavatkozások teljes körű (építészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezésének egyösszegű 
ajánlati ára (nettó /Ft): 34 933 170 1.2 a megvalósult műszaki beavatkozás beüzemelését követő próbaüzem egyösszegű ajánlati 
ára (nettó /Ft): 12 888 770 2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos üzemeltetési költsége (nettó Ft/év): 48 438 000 
Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen ajánlatot. Az eljárás során benyújtott egyetlen ajánlat érvényes ajánlat. Fentiekre tekintettel
a benyújtott egyetlen ajánlata a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

22309819213AQUALIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 2220 Vecsés, Széchenyi Utca 43/2

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Teljes ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás 1.1 a beavatkozások teljes körű (építészeti, gépészeti,elektromos) 
kivitelezésének egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): relatív, fordított arányosítás 1.2 a megvalósult műszaki beavatkozás beüzemelését 
követő próbaüzem egyösszegű ajánlati ára (nettó /Ft): relatív, fordított arányosítás 2. A kiépített rendszer vállalt 1 éves fajlagos 
üzemeltetési költsége (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás 3. Dedikált kapcsolattartó megajánlása (igen/nem): abszolút, diszkrét 
hasznossági függvény 1.1, 1.2 és 2. értékelési szempont A módszer meghatározása: A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-n 
kiadott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám) III./A./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított arányosítás" 
módszere. A fordított arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára legelőnyösebb) megajánlás kapja a 
maximális 10 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak. A Teljes ajánlati ár esetében a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb. Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn. 3. értékelési szempont
: A Közbeszerzések Hatóság útmutatója: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) III./B./2 pontja szerinti abszolút módszer, a "diszkrét hasznossági 
függvény" módszere szerint történik. Ajánlatkérő az értékelés során a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak 
szerinti rendelkezésre állásának biztosítása körében megajánlott vállalást az alábbiak szerint értékeli. Amennyiben ajánlattevő nem 
vállalja a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítását: 0 pont; 
Amennyiben vállalja a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítását: 10 
pont.

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:
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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:

A Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.01Lejárata:2019.06.26Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.06.26

2019.06.26




