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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Hidraulikus kotróval történő kotrási munkálatokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000539742020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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Budapest HU110 1025

Németh Ferenc
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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:

2020.07.28

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

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

Öntözővíz továbbvezetést is biztosító csatornákon, illetve csatornaszakaszokon a meder geometriai méreteinek, a csatornák medrében 
lévő víz mélységének, a növényesedés mértékének függvényében a fenntartási, kotrási munkálatok elvégzése kanalas, úszóképes 
mocsárjáró kotrógép alkalmazásával, mederből történő iszapkotrással. A kotrási technológia, a kotrási oldal, az eltávolítandó 
iszapréteg vastagsága, a kialakítandó mederfenék szélessége a kotrási munkálatok megkezdése előtt egyedileg kerül 
meghatározásra.  
A kotrás során kitermelt iszapot a meder szélén vagy a parton rendezett formában kell elhelyezni. Az alkalmazott kotrógép legalább 
13 m gémkinyúlású, legyen alkalmas legalább 1,3 m vízmélységig önálló (segédponton nélküli) munkavégzésre. Legyen alkalmas 
nagyobb vízmélység esetén úszva megközelíteni a munkaterületet. Az Ajánlatkérő a munkafolyamat előrehaladását rögzítő papír alapú 
munkanapló és fényképes dokumentáció elkészítését írja elő a nyertes Ajánlattevő részére 
Becsült kotrási mennyiség: mintegy 55.000 m3

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hidraulikus kotróval történő kotrási munkálatok

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.aduvizig.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás



EKR000539742020

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:

100

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

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Vállalt felvonulási és munkakezdési határidő (naptári napokban, minimum 30, míg a 7 naptári nap maximális 
pontot ér): 5 
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 9,63

Szöveges értékelés:

823.94Ékisz Építőipari Kft

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Vállalt felvonulási és munkakezdési határidő (naptári napokban, minimum 30, míg a 7 naptári nap maximális 
pontot ér): 10 
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 10

Szöveges értékelés:

1000Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.

Értékelési pontszámok részszempontonként:  
Vállalt felvonulási és munkakezdési határidő (naptári napokban, minimum 30, míg a 7 naptári nap maximális 
pontot ér): 7,14 
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 9,13 

Szöveges értékelés:

853.32"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján nem határozott meg alkalmassági követelményt.  
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Vállalt felvonulási és munkakezdési határidő (naptári napokban, minimum 30, míg a 7 naptári nap maximális pontot ér): 30 
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 13 433

11024893203Ékisz Építőipari Kft, Magyarország 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 16

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján nem határozott meg alkalmassági követelményt.  
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Vállalt felvonulási és munkakezdési határidő (naptári napokban, minimum 30, míg a 7 naptári nap maximális pontot ér): 15 
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 12 933

11295688217Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft., Magyarország 7171 Sióagárd, Kossuth L. Utca 59

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján nem határozott meg alkalmassági követelményt.  
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Vállalt felvonulási és munkakezdési határidő (naptári napokban, minimum 30, míg a 7 naptári nap maximális pontot ér): 21 
Súlyozott átlag egységár [nettó ajánlati ár (Ft)]: 14 167

10642166203"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6320 
Solt, Kecskeméti Út 34

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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2020.09.072020.09.02

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményt.

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege (Súlyozott átlag egységár): nettó 12 933,- Ft  
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Az eljárásban nem áll fenn egyetlen 
eredménytelenségi ok sem, így az eljárás eredményessé nyilvánításának nincs akadálya.

11295688217Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft., Magyarország 7171 Sióagárd, Kossuth L. Utca 59

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Ajánlatkérő mindkét értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazta az alábbi képlet alapján:  
 
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 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.08.17 12:33:58 nemethfeco

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

2020.09.01

2020.09.01
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