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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Bel-és csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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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:

2018.10.12

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

1. szakasz: A meglévő állapot: a 03/3, 03/24, 476 és 034/4 hrsz-ú ingatlanoktól Északra található szőlőterületekről a csapadékvíz 
akadálytalanul áramlik az alacsonyabb részeken fekvő lakóingatlanok felé. A tervezett műszaki megoldás: az 1. szakasz földárok 
rendszere, mint övárok gyűjti össze a településtől É-ra található szőlőterületről érkező csapadékvizeket, ezzel megvédve a belterületi 
ingatlanokat. Az övárok rendszerbe tartozóan szükséges megépíteni 131,90+268,60=400,50 fm övárkot, mely 40 cm fenékszélességű, 
1:1 rézsűhajlású és 40 cm, illetve 50 cm mélységű. A földárkok a 03/24, 476 és a 03/3 hrsz-ú ingatlanokon kerülnek kialakításra. A két 
övárok a 487/3 hrsz-ú ingatlannál csatlakozik össze és D-i irányban haladva szállítja tovább a csapadékvizeket. Elérve az Igazság 
utcáig a már meglévő betonfolyóka kerül átépítésre, egy nagyobb betonfolyókára, mely az U 65/60/300 betonelem ráccsal vagy (közúti 
terhelésnek megfelelő) hézagos betonlap fedéssel. Ezt követően a vizek a 465 hrsz-ú közterületen kerülnek tovább vezetésre. A 
felhasználni kívánt ingatlan jelenleg kihasználatlan, kijárt ösvény található rajta. Itt szintén burkolt árok és egy új kb. 1,0-1,5 méter 
széles járda kerülne kialakításra, ezzel rendezve a területet. Elérve a Szabadság utcát az összegyűjtött csapadék a közút mellett 
haladó fedett beton mederbe kerülne elvezetésre, annak átépítésével és annak szállítóképességének növelése mellett. (U 65/60/300 + 
rács vagy hézagos betonlap fedés). Kikanyarodva a Honvéd utcára a meglévő árokrendszerhez kapcsolódik a tervezett szakasz. 2. 
szakasz: A meglévő állapot: Az Igazság utcában a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer műszaki megoldása nem megfelelő, állapota 
leromlott. Szükséges a meglévő csapadékvíz elvezetés átépítése, más műszaki megoldás kiépítése. A tervezett műszaki megoldás: a 
jelenlegi zöld felület növekszik, az utcakép rendezetté válik. Általánosságban a C-0-0, C-1-2 és C-2-0 szakaszokon a járda és az út 
találkozásába kerül elhelyezésre a méretezett folyóka elem, az út és a D-i oldali kerítések között pedig járda és zöld sáv kialakítása 
valósul meg az út szélességének megfelelően. Mintakeresztszelvény az M-5. tervlapon található. A C-0-0 szakaszon a 0+000 és a 0+
030 szakaszon U40/60/200 burkoló elem kerül kiépítésre, majd a 0+030 szelvényben lévő C3 ponttól PRF 60/40/10 folyóka elem. Az 
összefolyás egy monolit víznyelővel kerül kialakításra. Ebbe a víznyelőbe kerül elvezetésre egy kereszt folyóka is, mely szintén U 40/20
/200 méretű és kialakítású. A C-1-0 szakaszon végig PRF 60/40/10 folyóka elem kerül beépítésre, mely a C0 pontban folyik össze a C-2-
0 szakasz U 40/20/200 burkoló elemes végszakasszal. Az összefolyás szintén monolit víznyelő kialakításával valósul meg. A C-2-0 
szakasz a 0+140 szelvényig, azaz a C5 csomópontig U 40/20/200 burkoló elemes, majd innentől a végpontig PRF 60/40/10 folyóka 
elemes. 3. szakasz: A meglévő állapot: A 034/4 hrsz-ú ingatlantól Északra található szőlőterületekről a csapadékvíz akadálytalanul 
áramlik az alacsonyabb részeken fekvő lakóingatlanok felé. A tervezett műszaki megoldás: övárok rendszer és annak bevezetése a 
meglévő csapadékvíz elvezető árokrendszerbe. A 3. szakaszban kialakításra kerülő árkok befogadója az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő árokrendszer, melynek befogadó hozzájáruló nyilatkozata mellékletben található. Az övárok rendszerbe tartozóan 
szükséges megépíteni 134,6 m burkolt árkot U 65/20/200 szelvénnyel, valamint 98,5 fm övárkot, mely 40 cm fenékszélességű, 1:1 
rézsűhajlású és 40 cm mélységű, a méretezéseknek megfelelően. (lásd később) A földárok mintakeresztszelvénye az M-3 tervlapon 
található. A földárkok a 034/4 hrsz-ú ingatlanon kerülnek kialakításra. Az utat fedve keresztezve belevezetődik a csapadék a meglévő 
árokrendszerbe. A részletes feladatleírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott tervek, műszaki 
leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész, XVII. fejezet, 115. § szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

1A 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:

Bekecs Földgép Kft. (3903 Bekecs, Akácos utca 12.) Az érvénytelenség indoka: Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után 
késve nyújtotta be az ajánlatát, ezért az a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

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

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mert az ajánlattételi határidő lejártáig nem 
nyújtottak be ajánlatot.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2018.10.25. napján 09:00 óra volt, mely határidő után a Bekecs Földgép Korlátolt Felelősségű 
Társaság késve nyújtotta be ajánlatát, ezért az a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

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:

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:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2018.10.30

2018.10.30
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