9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
5700 Gyula, Petőfi tér 3.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Megbízási szerződés keretében a „Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program”
megvalósításához kapcsolódó mechanikai hálózattisztítási, mosatási feladatok
ellátása Gyula városában.
Vállalkozó feladata:
- mosatási ütemterv készítése
- hatóságok és a felhasználók értesítése-tájékoztatása
- hálózat mechanikus (szivacsdugós) mosatása
- hálózat öblítéses (tűzcsapos) mosatása
- mosatási napló vezetése
Mennyiség:
GYULA VÁROS:
Elosztóvezeték:
m
NA 50 AC
3799
NA 60 AC
258
NA 80 AC
95448
NA 100 AC
16856
NA 125 AC
8307
NA 150 AC
12486
NA 200 AC
6950
NA 250 AC
313
NA 300 AC
9704
NA 40 KPE
424
NA 54 KPE
33
NA 60 KPE
580
NA 63 KPE
1477
NA 90 KPE
2843
NA 110 KPE
1771
NA 150 KPE
326
NA 225 KPE
18
NA 315 KPE
165
NA 400 KMPVC
3184
NA 300 KMPVC
2041
NA 200 KMPVC
1229
NA 150 KMPVC
3247
NA 125 KMPVC
6521
NA 100 KMPVC
2565
NA 90 KMPVC
8808
NA 80 KMPVC
7706
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NA 63 KMPVC
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3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, mivel a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 35. § (1) bekezdése
alapján a
„Víziközmű-szolgáltatást a Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni. Az
engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben
meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására.”
A Vksztv. 45. § (4) bekezdésében, valamint az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 49.
§-ban meghatározott vízi-közmű üzemeltetési tevékenységek - ennek részeként a
7. ivóvíz-hálózatok mosatása - kiszervezéséhez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal előzetes engedélye szükséges, mely engedély hiányában a
vízi-közmű üzemeltetési tevékenységet kizárólag a területre víziközműszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013. december 12-i
dátummal, 2145/2013. határozatszámon víziközmű-szolgáltatói működési
engedélyt adott a Gyulai Közüzemi Kft. részére, mely engedély területi hatálya
Gyula város közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvízelvezetés és tisztításra terjed ki. A beadott víziközmű-szolgáltatói működési engedély
kérelemben szereplően a Kft. kizárólag 3 tevékenységi kör - az üzemeltetési
tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése, a vízmérőórák javítása,
felújítása, valamint a fogyasztásmérő berendezések cseréje - kiszervezésére kért
engedélyt, melyet a MEKH a határozat „VII. Kiszervezés” pontjában engedélyezett.
A fenti indokok alapján az ivóvíz-hálózatok mosatása szolgáltatás tevékenységet
Gyula városában kizárólag a víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel
rendelkező Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft (2014. június 11. előtt Gyulai Közüzemi
Kft.) végezheti, így a szolgáltatás beszerzése jogszerűen a Kbt. 94. §. (2) bekezdés
c) pontja alapján biztosítható.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
2014. október 2.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László utca 16.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést
igazolta.
Nettó ajánlati ár: 41.820.000,-Ft (+ 11.291.400 ÁFA) = 53.111.400,-Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben
(adott esetben az pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)

A súlyszámmal
szorzott
értékelési

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
és
és
és
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata

pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:
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:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László utca 16.
Nettó ajánlati ár: 41.820.000,-Ft (+ 11.291.400 ÁFA) = 53.111.400,-Ft
A kiválasztás indoka: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról van szó, azaz a Kbt. 124. § (8) bekezdés
e) pontja alapján ez a pont nem releváns
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról van szó, azaz a Kbt. 124. § (8) bekezdés
e) pontja alapján ez a pont nem releváns
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014.10.28.

17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2014.10.29.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás

