
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt. 

Postai cím: Dobozi út 5. 

Város: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Ivóvíz vezeték kiváltási kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében – III-IV. 

szakasz. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

„Tram - Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos 

fejlesztés Hódmezővásárhelyen” vasúti beruházás kivitelezési munkáinak építése kapcsán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában és az ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. kezelésében lévő ivóvíz rendszert érintő 

közműkiváltás munkálataihoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése az alábbiak szerint: 

 

- Andrássy u. 29. - Kálvin J. tér  DN 160 ill. 315 PE esetében a meglévő ivóvízhálózati gerincvezeték kiváltása PE anyagú 

vezetékre az alábbi táblázatban meghatározott munkanemek és mennyiségek figyelembevételével: 

  

 munkanem me. egys.  mennyiség 

IVÓVÍZ HASZONCSŐ     

DN 90 PE m 21,4 

DN 160 PE m 161 

DN 315 PE m 235 

VÉDŐCSŐ     

DN 160 PE m 21 

DN 400 PE m 20 

IVÓVÍZ BEKÖTŐVEZETÉK db 7 

TŰZCSAP db 1 

AKNÁS CSOMÓPONT db 3 

        
         

- Bocskai u. - Bajcsy-Zsilinszky E. u.  DN 160 PE esetében a meglévő ivóvízhálózati gerincvezeték kiváltása PE anyagú 

vezetékre az alábbi táblázatban meghatározott munkanemek és mennyiségek figyelembevételével: 

  

 munkanem me. egys.  mennyiség 

IVÓVÍZ HASZONCSŐ     

DN 110 PE m 23 

DN 160 PE m 231 

DN 200 PE m 38,6 



DN 315 PE m 49,5 

VÉDŐCSŐ     

DN 400 PE m 44,6 

IVÓVÍZ BEKÖTŐVEZETÉK db 4 

TŰZCSAP db 1 

AKNÁS CSOMÓPONT db 2 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti 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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/04/07) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:- 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Ivóvíz vezeték kiváltási kivitelezési munkák elvégzése 

vállalkozási szerződés keretében – III-IV. szakasz. 

Az eljárás eredményes volt  igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: az eljárás eredménytelen, a Kbt. 75. § (2) a) pont szerint, azaz ajánlatkérő képtelenné vált a 

szerződés megkötésére vagy a teljesítésére (vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye), 

tekintettel a NIF Zrt-től 2017. április 26-án érkezett levelére, mely közvetetten kimondja, hogy a szerződés megvalósításához 

szükséges források nem állnak rendelkezésre (továbbá arra tekintettel, hogy 2017. április 26. óta nem érkezett eltérő tartalmú, a 

források rendelkezésre állására vonatkozó levél a NIF Zrt-től). 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen X nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve: Lápoldal Kft. 

Ajánlattevő címe: H-1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.  



  

Egyösszegű Ajánlati Ár (a szerződés szerinti, tartalékkeret 

és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás)  
42 444 444 Ft  

Felelős műszaki vezető felkészültsége szakmai tapasztalata 

alapján (db) 
8 (db) 

Jótállási időtartam (hónap) 37 (hónap) 

  

Indokolás:  

Ajánlattevő ajánlata közbeszerzési szempontból teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak. 

Ajánlattevő nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Ajánlattevő neve: HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. 

Ajánlattevő címe: 6728 Szeged, Bajai út 2. A. ép. 

  

Egyösszegű Ajánlati Ár (a szerződés szerinti, tartalékkeret 

és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás)  
58 198 550 Ft  

Felelős műszaki vezető felkészültsége szakmai tapasztalata 

alapján (db) 
 7 (db) 

Jótállási időtartam (hónap) 12 (hónap) 

 

Indokolás:  

Ajánlattevő ajánlata közbeszerzési szempontból teljes körűen megfelel a felhívás, és a dokumentáció feltételeinek, valamint a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak. Ajánlattevő nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró 

okok hatálya alatt. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:- 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés A részszempontok       

 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 



is)  

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

        

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

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

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/08/17) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/08/17) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


