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Közbeszerzés Nád- és hínárvágó úszómunkaqépek beszerzése ·
tárgya:

Ajánlatkérő Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
neve:

1. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz:Ajánlatkérő

1.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Alsó-Duna-völqyí Vízügyi Igazf)"atóság . Nemzeti azonosítószám 15308397203

+36 79525100

..Ország:

Fax:

6500

Réka.

+36 79525100

Postai irányítószám:

Kocsis

HU331

Telefon:

NUTS-kód:

Dr.

S_zéc~_eilY:i l!.~ca 2/c.

Elél.ja

Kapcsolattartó személy:

E-mail:

Internetcím(ek)

Postai cím:

1 Város:

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

1 A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szervtek) adatai

VMC Consulting Korlátolt Felelősségű
Társ_asá,~

l"C>ga,~_a_~i Ú!_ 64,:

Hivatalos név:

Kapcsolattartó személy:

14938757242

Ország:1148

Nemzeti azonosítószám

Ferenc

Postai irányítószám:

Németh

HUll0NUTS-kód:

Dr.

Budapest .

Postai cím:

Város:

E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting .hu Telefon: +36 202269158 Fax: +36 79525100

Internetcím(ek)

Lebonyolító címe:

A felhasználói oldal címe: (URL)

http:(/www;a,_duvizig .hu/
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Ajánlatkérő
neve:

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Közbeszerzés. Nád- és hínárvágó úszómunkagépek beszerzése
tárgya:

11. szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya

_i:,á~- é~. ~í11á_lv'á,g9. ~5.~<Smunka!;Jépek beszerzése

11.2) A beszerzés mennyisége

11.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Ajánlatkérő nád- és hínárvágó úszómunkagép(ek) - valamint a hajózási hatóság által lefolytatott szemlét követően a hatóság által a
munkagép üzemképességét, valamint lajstromozásra alkalmasságát tanúsító dokumentum megszerzését is magában foglaló -
adásvételre irányuló keretmegállapodást kíván kötni a nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő a keretmegállapodáson belül összesen
legfeljebb három úszómunkagép gyártását - és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok megszerzését - rendeli meg, amely
megrendelések alapján kerül sor az egyedi szerződések megkötésére, majd teljesítésére. ·
A nád- és hínárvágó úszómunkag_ép belvízcsai:ornákon és kettősműködésű csatornákon történő üzemeltetésre készül. Feladata a nád
és hínárnövényzet ritkítása, vágása, mely munkálatok célja a csatornák jó vízlevezető képességének biztosítása.
Az úszómunkagép fő méretei és jellemzői:
Teljes hossza: LOA = 5,30 m
Test hossza: L = 4,27 m
Teljes szélessége: BOA = 2,00 m
Test szélessége: B = 1,50 m
Oldalmagassága: D = 0,69 m
Teljes magassága: h = 1,90 m
Legnagyobb merülés (leengedett kaszával): Tmax = 1,36 m
Test merülése: T = 0,31 m
Befogadóképessége: 1 fő
Vízkiszorítása maximum: Vmax. = 1,58 t
Villamos energiaellátása: 12V DC: Akkumulátortelepről
A hajótestnek hegesztett acélszerkezetből kell készülnie, formájának sík lemezekből összeállíthatónak kell lennie. Az úszómunkagép
meghajtása dízelmotorral történik. Az úszómunkagép az orr-részre szerelt - egy függőleges, és egy vízszintes - ,,T" - kaszával kell,
hogy elvégezze a nád- és hínárvágás feladatát. A motor- és akkumulátorteret, valamint a hajtómű balesetveszélyes részeit megfelelő
szellőzőrácsokkal ellátott burkolat határolja el a kezelő személy munkaterétől, amelynek a szerviz- és javítási munkák során
oldhatónak és
eltávolíthatónak kell lennie.
Kikötő - és horgonyberendezések paraméterei:
- 4 db emelőszem, amely kikötőbikaként is használható
- 2 db 5 m 010 mm-es kikötőkötél
- 1 db 18 kg-os horgony
- 1 db 13 m 4 mm-es horgonylánc vagy 010mm-es horgonykötél
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Az úszómunkagépet az előírásoknak megfelelően fel kell szerelni tűzvédelmi, mentő,- és navigációs eszközökkel. A fenéklemezen fa
járórács elhelyezése szükséges. A motorindító akkutelepet a hajóban, vízmentesen zárható rekeszben kell elhelyezni.
Az úszómunkagép gyártását az érvényben lévő szabványoknak, jogszabályi és szakmai előírásoknak, valamint a Pelsoproject Kft. által
készített „Nád-és hínárvágó úszó munkagép" című típus tervdokumentációban, - amely részei tekintetében pedig annak módosítására
került sor - annak módosításában és a lentebb hivatkozott hatósági határozatokban foglaltak alapján kell elvégezni. A
tervdokumentációt Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztályának Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztálya
7795171229 azonosító számú - a
tervdokumentáció módosítását pedig Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya 9252200708
azonosító számú - .határozatában hagyta jóvá, többek között az alábbi kikötéssel:
„Az úszómunkagép jóváhagyott tervek szerinti építését a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és
megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöVIM rendelet 4. § (8) bekezdése
alapján a (9) bekezdésben részletezett jogosultsággal rendelkező műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie, valamint
folyamatában dokumentálni kell a jogszabály 4. § ( 10) bekezdésében részletezett építési naplóban. A műszaki vezetői jogosultságot, az
építési naplót és az
elfogadott tervekkel való egyezőséget a hajózási hatóság ellenőrzi."
A teljesítés az úszólétesítményekről vezetett lajstromba való bejegyzésre, valamint rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes
úszómunkaqép Vevő részére történő átadásával, valamint a hajózási hatóság által lefolytatott szemlét követően a hatóság által
kiállított olyan dokumentum átadásával valósul meg, amely tanúsítja, hogy az úszómunkagép üzemképes és lajstromozásra alkalmas.
Az úszómunkagépet az Ajánlatkérő Kunszentmiklós, Hold u. 1. sz. alatti telephelyén kell átadni. Az átadás-átvétel során az Eladó
köteles a
beépítésre kerülő alapanyagok, alkatrészek, részegységek megfelelőségét igazoló dokumentumokat, valamint az üzemeltetési
utasítást a Vevő részére átadni. A hatóság által lefolytatott szemlével összefüggésben felmerülő valamennyi díj, költség Eladót terheli.
A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az úszómunkagép műszaki leírását, valamint a tervdokumentáció módosításokkal
egységes szerkezetben feltöltött változatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumok - ezen belül különös
tekintettel a
tervdokumentációra - megtekintésével a megtekintő személy - adott esetben Ajánlattevő - teljes körü titoktartást vállal, minden
információt és adatot bizalmasan kezel, ezeket nem hozza nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására ..A
megtekintő személy tudomásul veszi továbbá, hogy ezen adatok és információk felhasználására kizárólag a nyertes Ajánlattevő
jogosult a keretmegállapodás, valamint egyedi szerződés megkötését követően a keretmegállapodás időtartama alatt . A megtekintő .
személy a tervdokumentáció megtekintésével vállalja, hogy amennyiben a fentebb előírtaknak nem tesz eleget, Ajánlatkérő polgári
jogi szankciót érvényesíthet vele szemben.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.. ·•· .,.
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Ajánlatkérő
neve:

Közbeszerzés
tárgya:

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Nád- és hínárvágó úszómunkagépek beszerzése

IV. szakasz: Eljárás

IV.szakasz:Eljárás

IV.1) Meghatározás

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

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet szerinti eljárás.

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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 közzétéiel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 92

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő.rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR000479792021
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Ajánlatkérő
neve:

Közbeszerzés
tárgya:

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Nád- és hínárvágó úszómunkagépek beszerzése

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

V.2 Az eljárás eredménye

·v.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

Igen

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Ajánlattevő neve, székhelye

Kálomista József egyéni vállalkozó, Magyarország 6~90 Kunszentmiklós, Széchenyi Utca 29/A.

Adószáma

44132703223

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, egyéb közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, így érvényesnek minősül. Ajánlattevő az eljárást megindító
felhívásban foglaltak szerint megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Jótállás vállalt időtartama (egész hónap. min. 12 hónap, max. 36 hónap): 12
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 48 333 333

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

Kálomista József egyéni vállalkozó

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

100

Szöveges értékelés: Értékelési pontszámok részszempontok szerint:
jótáüás vállalt időtartama (egész hónap, min. 12 hónap, max. 36 hónap): 10
_Súlyozott átlag egys_é~ár [nettó aJán(ati ár <FE)l: 10

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

0

EKR000479792021
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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:

Az Ár kritérium esetében alkalmazott képlet:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A Minőségi kritérium esetében alkalmazott képlet:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

V.2.6) A_Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Adószáma

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

Kálomista József egyéni vállalkozó, Magyarország 6090 Kunszentmiklós, Széchenyi Utca 29/A. 44132703223

Az ellenszolgáltatás összege:
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 48 333 333
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, egyéb közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, így érvényesnek minősül, ajánlattevő tette továbbá a legjobb ár
érték arányú ajánlatot.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolá~ában részt vevő szervezetek

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:

Nyertes ajánlattevő az alkalmasság igazolása során nem támaszkodott kapacitást nyújtó szervezet erőforrására.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:

EKR000479792021
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Érvénytelenség indoka:

_Y.2.13) A:z, összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000479792021
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Ajánlatkérő
neve:

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Közbeszerzés Nád- és hínárvágó úszómunkagépek beszerzése
tárgya:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2021.06.01 Lejáratai 2021.06.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés a szerződéskötési tilalmi időszak megtartása nélkül megköthető, tekintettel _ I
ar~_a, hogy a nyílt eljárásban kizárólag egyetlen ajá~\atot nyújtott'.1k b_~-

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

I VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:
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