
EKR001617962019 2020.10.19 14:08:32

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.balatonvilagos.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 88446034Fax:Telefon:E-mail:

BélaKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Balatonvilágos Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

„Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II. ”Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001617962019
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A   tervezési területről készített „Vízgyűjtő terület lehatárolása” tárgyú helyszínrajz  
tartalmazza csatornához tartozó vízgyűjtő területek lehatárolását, valamint a számított, elvezetendő csapadékvíz mennyiségeket is. A 
tervezett burkolt folyókákat a meglévő útburkolathoz igazítva tervezte a tervező. A tervezett folyókák víznyelő aknákba vezetik a 
csapadékvizet, melyek fedlapszintje megegyezik a tervezett burkolt folyókák folyásfenék szintjével. 
  
CS-Z-2-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A befogadóba tervezett betorkolási ponttól az utca vasút felőli oldalára a meglévő zárt csapadékcsatorna fölé a Zrínyi u. 105 
házszámig burkolt folyókát terveztünk. 
Épül összesen: 
- 94,4 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
- 34,7 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
  
CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 – 122 házszámú ingatlanok között 
épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt 
folyókát terveztünk. 
  
Épül összesen: 
- 160,46 fm burkolt folyóka (1,5m széles) 
  
CS-Z-3-1 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca) 
A csatorna fölé burkolt folyóka építendő. 
Épül összesen: 
- 58,5 fm burkolt folyóka (2,0m széles) 
  
Érintett területek: 
CS-Z-2-0 1417 Balatonvilágos Község Önkormányzata 
CS-Z-3-0 1417 Balatonvilágos Község Önkormányzata 
CS-Z-3-1 1417 Balatonvilágos Község Önkormányzata 
A tervezett csapadékvíz elvezető folyókák a fenti területeket érintik. 
  
Aknák, víznyelők: 
A területen előregyártott elemekből készülő beton tisztítóaknák, valamint négyszögletű 
víznyelő aknák kerültek beépítésre. 
Lefedésükre rácsos (víznyelős) fedlap szolgál, melyeket szintbe kell helyezni a folyóka burkolattal. 
  
Közműkeresztezések 
A tervezési területen több meglévő közmű található, így a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő 
vízvezetékek, szennyvízcsatorna, az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében 
lévő elektromos hálózat, az INVITEL Zrt. üzemeltetésében lévő távközlési hálózat, valamint 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezeték. 
A már meglévő földalatti közművek mélységi vonalvezetése a tervezett földmunkát nem érinti. 
Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőt azonnal értesíteni kell. 
A  RH-04 Részletes helyszínrajzon több árok van, mint ami  a beszerzés tárgya , kizárólag a  műszaki leírásban  szereplő árkok 
megvalósítása a  nyertes ajánlattevő feladata . 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II. ”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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:

1.A 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:

2020.10.01

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:

Kbt. Harmadik rész XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Nem

Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi felhívásban, hogy alkalmazza a Kbt.   75. §  (2) bekezdés  (e)  pontját ,  ezért tekintettel arra, hogy 
csak 1 db ajánlat érkezett az ajánlattételi határidő lejártáig,    eredménytelen az eljárás. A Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő  
a beérkezett 1 db  ajánlat bírálata és értékelése nélkül  hozta meg  az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést mert az  eljárás 
eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján nem bírált és nem értékelt 1 db ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett  ajánlat :   
 
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 
Értékelési részszempontokra tett megajánlásai: 
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft):22 626 240 Ft  
Az 1 fő mérnök szakember vonalas közművek kivitelezésének irányításában szerzett szakmai 
tapasztalata :5db 
A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, min. 0 
hónap, a legkedvezőbb szint 36 hónap):0 hónap 

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

2020.10.19
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