7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Varsád Község Önkormányzata
7067 Varsád, Ady u. 4.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító-telep építés, Varsád
gravitációs gerinccsatorna
DN 200 5852,0 fm kg-pvc
házibekötő csatorna
DN 150 1291,50 fm kg-pvc
Tervezett házi bekötés 160 db
tisztító idom 200/400 46 db, egybeöntött polietilén akna vagy előre gyártott betonakna, 1,0 m átmérőjű
106 db
szennyvíz átemelő közterületi 1,40 m átm.
szennyvíznyomó vezeték DN 80 KPE cső hossz: 443,0 fm
A tisztító aknák lefedése, Ø 600-as nehézkivitelű (közúti terhelésnek megfelelő) fedlapokkal.
Szennyvíztisztító telep
Q/d = 50 m3/d hidraulikai kapacitás
szennyezőanyag terhelés: 550 Leé
a szennyvíztisztító Ady E és a Kossuth Lajos utca közötti területen épül
A szennyvíztisztítási technológia
Mechanikai tisztítás után, a biológiai lebontás szakaszos üzemű SBR
reaktorban tervezett, fertőtlenítéssel és iszap sűrítéssel, stabilizálással.
A tömbösített műtárgyon belül nyer elhelyezést a vezérlőterem, a kezelő helység és a szociális egység.
A műtárgy a fertőtlenítő medence kivételével fedett kivitelű
A tisztított szennyvíz befogadója a Donát patak.
3. A választott eljárás fajtája: nyílt, egyszerű
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja
szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1 db
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg
elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
ALISCA BAU Építő Zrt.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
bírálati szempont/rész elnevezése

ajánlati ár (nettó HUF)
jótállási idő
késedelmi
kötbér
mértéke
(HUF/késedelmes nap)
fizetési határidő
projektterv
(benne:

ajánlattevő
megajánlása
241.377.007,- HUF
24 hónap (2 év)
500.000,HUF/késedelmes nap
60 naptári nap
igen/nem
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organizációs
terv,
környezetvédelmi terv) csatolva

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként): mellékelt táblázat szerint
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-10
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek)
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelést az 1., a 2., és a 4. pont részszempontok esetében az arányosítás elvével végzi az
ajánlatkérő, az alábbiak szerint
1. részszempont: A projekt nettó becsült bekerülési értékét 5/-kal meghaladó nettó ajánlati árak 1
pontot, a nettó becsült bekerülési érték 90%-ánál alacsonyabb nettó ajánlati árak 10 pontot kapnak. A
többi ajánlat a sávhatárok között lineáris (fordított) arányosítás módszere szerint kap pontot.
2. részszempont: A minimális 12 hónap jótállási időtartam 1 pontot kap, a 48 hónap és az azt
meghaladó jótállást tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat a sávhatárok között lineáris
(egyenes) arányosítás módszere szerint kap pontot.
3. részszempont: A minimális 100.000.-Ft/nap késedelmi kötbér 1 pontot kap, az 1.000.000.-Ft/nap és
az azt meghaladó késedelmi kötbért tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat a sávhatárok
között lineáris (egyenes) arányosítás módszere szerint kap pontot.
4. részszempont: A minimális 60 nap fizetési határidő 1 pontot kap, a 90 nap és azt meghaladó fizetési
határidőt tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat a sávhatárok között lineáris arányosítás
módszere szerint kap pontot.
részszempont: Az értékelés az 5. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a
lehetséges maximális pontszámot (10 pont), a pontskála alsó pontját (1 pont) pedig a leggyengébb
ajánlati tartalmi elem jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi
elem kiválasztása sorba rendezéssel történik, azaz a felállított bíráló bizottság szavazótagjai egyesével,
az adott alszempontok (külön-külön alszempontokra) szerint rangsorolják az ajánlatokat, - ennek
megfelelően a szakmailag legjobb ajánlat az 1. az ezt követő a 2. helyezést kapja. Ezt követően a
szavazótagok által kiosztott helyezéseket összeadják, és amelyik ajánlat az adott alszempont
tekintetében a legkisebb számot (helyezést) kapja, az minősül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi
elemnek, tehát az, az ajánlat kapja a maximális 10 pontot. Amelyik ajánlat a legnagyobb számot
(helyezést) kapja a helyezések összeadásából, az a leggyengébb ajánlat és ennek megfelelően 1 pontot
kap.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
ALISCA BAU Építő Zrt.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
ellenszolgáltatás nettó összege: 241.377.007,- HUF
A nyertes ajánlattevő ajánlata az összességében legelőnyösebb.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
nem
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az
alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meg nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: anyagszállítás, gépbérlet, szakipari munkák, engedélyeztetés,
tervezői művezetés, szükséges szakfelügyeletek ellátása, minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb),
geodézia, kertészeti munkák, őrzés, hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes), mobil
illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, kommunikációs csatornák igénybe vétele, esetleges
lőszermentesítés, átemelő süllyesztés, irányítástechnika, villamos munkák, aszfaltozás, úthelyreállítás,
tervezés, fuvarozás, szennyvízcsatorna építés, szennyvíztelep technológiai szerelés.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: 13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. október 13.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. november 01.
14.* Egyéb információk: 15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 16.
Hivatkozás
az
eljárást
megindító,
illetőleg
meghirdető
hirdetményre
és
közzétételének/megküldésének napja: KÉ 24580/2010. 2010. szeptember 10.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. október 13. 17.00 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. október 13. 15.00 óra
19.* Az összegezés javításának indoka: -
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