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1A 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:

2018.12.04

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

A csornai tejüzem szennyvizei megfelelő szennyvíz-előtisztítás nélkül, a szennyvízcsatorna határértéket jelentősen meghaladó 
szennyezettséggel érkeznek a városi szennyvíztisztító telepre. A fejlesztés célja, hogy a tejipari előtisztítás vonaláról kibocsátott 
szennyvíz szennyezőanyag tartalmának a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
előírásainak, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/
2004. (XII.25.) KvVM rendelet közcsatornai befogadóra vonatkozó határértékeknek megfeleljen, amelyhez szükséges a tejipari 
előtisztítás fejlesztése vegyszeres flokkulációval rendelkező oldott levegős flotáló megvalósításával. Az előtisztító létesítésére a 
Pannon-Víz Zrt. a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35800/4867-10/2018.ált. ügyiratszámon kiadott 
érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik. Az ipari előtisztító vonal fejlesztése az Üzemeltető bonyolításában valósul meg. A 
megtervezett szennyvíz előtisztító megvalósítandó fő technológiai elemei és műveletei az alábbiak: 1. A szennyvíztisztító telepre 
nyomócsőben érkező szennyvíz szűrése Ø2,5 mm lyukméretű ÉLINVEST ÉSE-100 típusú forgódobszűrő létestésével; 2. A szűrt 
szennyvíz kiegyenlítésére, homogenizálására 400 m³-es vasbeton medence épül. A szennyvíz átkeveréséhez egy INVENT Hyperclassic 
függőleges tengelyű keverő a medence geometriai középpontjába létesül. 3. Homogenizált szennyvíz tisztítása KEMEO (EMO) DELTA
+100 típusú oldott levegős, diszperz-vizes flotálóban történik. 4. Flotátum és nehéz iszap gyűjtés, illetve tárolása a földszinti 
alépítményben megvalósítandó 100 m³-es iszaptárolóban, elszállíthatóság biztosítása biogáz termelés és hasznosítás célból. 
Megvalósítandó építészeti elemek: - 400 m³-es vasbeton medence szűrt szennyvíz kiegyenlítésére, homogenizálására; - Gépház a 
gépészeti elemek, vegyszertároló berendezések és -adagolók részére; - 100 m³-es iszaptároló. Beépítésre kerülő technológiai gépészeti
elemek: - ÉLINVEST ÉSE-100 Forgó - dobszűrő nagynyomású mosóegységgel - KEMEO (EMO) FCP 80 Vegyszeres DAF flotáló 
berendezés - ProMinent 800-EB.3000 BOPAC vegyszertároló-adagoló tartály - ProMinent 200610.4 NaOH vegyszertároló-adagoló 
tartály - ProMinent 200610.4 HCl vegyszertároló-adagoló tartály - Lutz DMP 1” Santopren BOPAC adagoló szivattyú - ProMinent Beta 
BT4a 0413 PPE NaOH adagoló szivattyú - ProMinent Beta BT4a 0413 PPE HCl adagoló szivattyú - KEMEO CPA1 Polielektrolit oldó 
berendezés - ProMinent Spectra AFJ 10H Polielektrolit oldat adagoló szivattyú - BOGE Kompresszor légtartállyal - INVENT 
HYPRCLASSIC Mixer HCMA/2500-26-9,2 kW keverő és levegőztető - FLYGT SR 4640 15SJ búvárkeverő - FLYGT NP 3085 MT 460 
iszap átemelő szivattyú. További részletes információk a II.2.4. pontban és a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki 
dokumentumokban valamint a mennyiségi kiírásként is szolgáló árazatlan költségvetésben találhatóak.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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69856

Szöveges értékelés:

458.9Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft.

74513

Szöveges értékelés:

500MOTTÓ Építőipari Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat a 
hiánypótlást követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 298.134.446.- HUF Vállalt jótállás mértéke az építési munkák 
vonatkozásában: 24 hónap Vállalt jótállás mértéke a gépészeit és technológiai munkák vonatkozásában: 24 hónap

10088458208Kapuvári Vízitársulat, 9330 Kapuvár, Wesselényi U. 17.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat a 
hiánypótlást követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. Nettó ajánlati ár: 299.150.000.- HUF Vállalt jótállás mértéke az építési munkák 
vonatkozásában: 36 hónap Vállalt jótállás mértéke a gépészeit és technológiai munkák vonatkozásában: 36 hónap

10605376211Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály Utca 1/e

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes. Nettó ajánlati ár: 297.000.000.- HUF Vállalt jótállás mértéke az építési munkák vonatkozásában: 60 hónap Vállalt 
jótállás mértéke a gépészeit és technológiai munkák vonatkozásában: 48 hónap

10525951208MOTTÓ Építőipari Kft, 9026 Győr, Hédervári Út 102

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

4A 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: Igen
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V.2.11) 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 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:

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 297.000.000.- HUF Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot.

10525951208MOTTÓ Építőipari Kft, 9026 Győr, Hédervári Út 102

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi 
értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, 
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: - a vállalt 
jótállás mértéke az építési munkák vonatkozásában esetében: 60 hónap. - a vállalt jótállás mértéke a gépészeti és technológiai 
eszközök vonatkozásában esetében: 48 hónap Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal 
összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél 
kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Amennyiben Ajánlattevő az alábbiaknál Ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb 
megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül: - a vállalt jótállás mértéke az építési munkák vonatkozásában 
esetében: 12 hónap. - a vállalt jótállás mértéke a gépészeti és technológiai eszközök vonatkozásában esetében: 12 hónap Az 
egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában 
közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve 
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló útmutatója szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték
legkedvezőbb ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (5 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint: P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (
Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a 
pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek 
szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd megszorozza a súlyszámmal. A vállalt jótállás mértéke 
szempontok tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum, valamint a 
Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló 
útmutatója szerint alakítja pontszámokká. A legmagasabb mértékű ajánlat kapja a maximális 5 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez
viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint: P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=
legkedvezőbb szint. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti
, majd megszorozza a súlyszámmal.

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:

51

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

69176

Szöveges értékelés:

432.6Kapuvári Vízitársulat
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.01.22Lejárata:2019.01.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő felszólította ajánlattevőt, hogy nyújtsa be cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, vagy 
aláírás-mintáját egyszerű másolatban (pdf) a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak megfelelően. Ajánlattevő ajánlatában a 
szakmai ajánlat részeként csak az excel-fileokat csatolta. Ajánlatkérő felszólította Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be szakmai ajánlatát
aláírva, szkennelve, és pdf-formátumú állományban megküldve a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak megfelelően. 
Ajánlatkérő a fent megjelölt hiányokat a hiánypótlás keretében nem pótolta, ismételten a vállalkozási szerződés word 
dokumentum-formátumát és a kitöltött excel-táblákat csatolta. Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlat nem felel meg a 
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmának, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

22484260208GEO-ELIT ipari és szolgáltató Bt., 9092 Tarjánpuszta, Baross tér

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2019.01.17

2019.01.17




