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Meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a
szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126
Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.10.29.
Iktatószám: 22195/2014
CPV Kód: 45000000-7;45232400-6;45232410-9;45232411-6;45232420-2;45232421-9;45252100-9;45252130-8;45233251-3

Ajánlatkérő: Komló Város Önkormányzata

Teljesítés helye:

I. rész (meglévő szennyvíztisztító telep
korszerűsítése) esetében: Komló 090 hrsz. II. rész
(szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) esetében:
Komló, Esze Tamás utca, Dugovics Titusz utca, Kis
János utca, Bajcsy Zsilinszky E. utca, Sóstó utca,
Hunyadi János utca, Bocskai István utca, Eötvös L.
utca és Komló, Dávidföld városrész

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Komló SZVTP Konzorcium (közös ajánlattevő),
Hídépítő Zrt. (vezető cég) és Szeged Beton Kft.
(további tag);Wolfbau Team Kft.

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata

Postai cím: Városház tér 3.

Város/Község: Komló

Postai irányítószám: 7300

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Müller József
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Telefon: +36 72584007

E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu

Fax: +36 72584008

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő
szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros
Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

x Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

I. rész (meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése) esetében: Komló 090 hrsz.
II. rész (szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése) esetében: Komló, Esze Tamás utca, Dugovics
Titusz
utca, Kis János utca, Bajcsy Zsilinszky E. utca, Sóstó utca, Hunyadi János utca, Bocskai István
utca,
Eötvös L. utca és Komló, Dávidföld városrész

NUTS-kód: HU231

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

I. rész esetében a közbeszerzés tárgya: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
Főbb mennyiségek:
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1. Szivattyúház felújítása, átemelő szivattyúk cseréje 
a) Bontás 
A szivattyúházban lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő szivattyúk, csövek, csőidomok, 
szerelvények, karimák, csőkötések elbontása, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása. Egy darab 
tolózár kezelő állvány áthelyezése. 
b) Gépészeti berendezések 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, frekvenciaváltóval, Q=450m3/h, H= 10,4m, P=18,5kW, 2+1 db; 
- Zsompszivattyú, P=0,37 kW úszókapcsolóval, 10 m kábel+dugalj, 1 klt. 
2. Új kőfogó akna építése 
Mérete: 3x1,2 m vasbeton műtárgy ráccsal és kezelő pódiummal. 
3. Rács és homokfogó műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás 
- Vízgép gyártmányú gépi tisztítású íves rács elbontása, elszállítása 2 klt; 
- szállítószalag és szállítószalag tartó vályú elbontása, elszállítása 1 klt; 
- DN800 körzárású zsiliptolózárak (4db), és bukózsilipek (4db) elbontása, elszállítása; 
- forgódugattyús fúvók és szívóvezetékeinek elbontása, elszállítása 1 klt; 
- Vízgép gyártmányú lengő homokkihordó elbontása, elszállítása 1 klt; 
- Vízgép gyártmányú szivattyús homokkiemelő kotró berendezés elbontása, elszállítása 1 klt; 
b) Gépészeti berendezések 
- Rács, szűrődob átmérő 600 mm nyújtott dobhossz, résméret 5 mm Működtetése fordulatszám 
szabályozóval, felvízszintről vezérelve, Qmax=236 l/s, P=1,5 kW, villamos vezérlőegységgel, 
beépítési db szám: 4 db; 
- Csigás homokvíztelenítő, Qmax= 8,5 l/s, P=0,55 kW villamos vezérlőegységgel, beépítési db 
szám: 1 db; 
- 4 m3-es konténer forgózsámolyos konténerkocsival, vászon lefedéssel, sínpályával, beépítési 
db szám: 2 db; 
- Víztelenített rácsszemét kihordó szállítószalag, meghajtás: dobmotoros, P=1,5 kW, szerkezeti 
hossz: 7500 mm, heveder szélesség: 500 mm, beépítési db szám: 1 db. 
4. Homokfogó műtárgy felújítása, gépészeti berendezések cseréje 
- Fúvó: hangtompító burkolattal, fekvenciaváltóval, lefúvató szeleppel Q=115 m3/h, p=450 mbar, 
P=3 kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Homokeltávolítás: homokkiemelő zagyszivattyú, Q=30m3/h, h=7m, csatlakozás: DN65, PN10, 
P=1,7kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Hosszanti szivattyús homokkotró, tüzihorganyzot hídszerkezettel, műanyag fényáteresztő 
rácsokkal és korláttal, vízbemerülő egységek korrózióálló acélból, korrózióálló csővezetékek, 
szerelvényekkel, végálláskapcsolóval, forgásőrrel, sínpályával, villamos vezérlőegységgel 
P=0,18kW, beépítési db szám: 1 db. 
5. Előülepítő medencék felújítása, gépészeti berendezések cseréje 
2 db téglalap alaprajzú vasbeton műtárgy 
a) Bontás: Az előülepítőben lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő szivattyúk, 
szerelvények, zsiliptolózárak, stengelfejek, csőkötések, uszadék és vízgyűjtő vályú, iszapszívócső 
karimával, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Tolólapos kotróberendezés teljes felújítása, szükség szerint, alkatrészek cseréjével, hajtás 
teljesítménye 0,18 kW, beépítési db szám: 2 db; 
- Búvármotoros úszóiszap szivattyú, vezetőcsővel, szivattyútalppal komplett, Q=9 l/s H=7,4m
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P=3,1kW, beépítési db szám: 1 db; 
- Iszapszivattyú, Q=10 l/s, H= 7,5m, P=2,4 kW, beépítési db szám: 2 db. 
6. Eleveniszapos medence: meglévő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
- Meglévő levegőztetők elbontása (6 darab), meglévő bukózsilipek elbontása, (4 darab), meglévő 
szerelvények kiszerelése (2 darab DN200, 3 darab DN600), szerelési közdarabok (DN600: 1 db, 
DN200: 2 db) és a szerelőkarimák (DN600: 2 db) kötéseinek bontása 
b) Gépészeti berendezések: 
- Felületi levegőztető, rotor átmérője: 1900 mm átm., motor névleges teljesítménye: 55 kW, 
fordulatszám: 59,7 1/perc, Szabályozás: frekvenciaváltóval (oldott oxigén), beépítési db szám: 4+2 
db; 
- Keverő (anoxikus tér), propeller átmérője: 1600 mm, AVMS típusú leeresztővel, 
teljesítményfelvétel: P= 1,33 kW, Pmax= 2,5 kW, Fordulatszám: n= 43 1/perc, beépítési db szám: 
2+1 db; 
- Nitrát recirkulációs búvármotoros szennyvízszivattyú, csatlakozás: DN250, PN10, munkapontok: 
140 m3/h 1,6 m, 280 m3/h 1,9 m, 420 m3/h 2,0 m, teljesítmény: 9 kW + csatlakozó láb, felső 
vezetőcsőtartó, Mini-CAS II jelátalakító, vezérlés: frekvenciaváltóval (mennyiség), beépítési db 
szám: 2+1 db. 
7. Utóülepítő műtárgyak felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: Az utóülepítőben lévő gépészeti berendezések: a kicserélendő tolólapos kotró, 
szivattyúk, szerelvények, zsiliptolózárak, stengelfejek, DN300 fölösiszap csővezeték, DN250 
iszapszívó vezeték, csőkötések, uszadék és vízgyűjtő vályú, és a telepen kijelölt tárolóba 
szállítása. 
b) Gépészeti berendezések: 
- 2 db Tolólapos kotróberendezés teljes felújítása, szükség szerint, alkatrészek cseréjével; 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, vezetőcsővel, szivattyútalppal komplett, Q=18l/s , H=4,2m, 
P=2,4kW, beépítési db szám: 4 db; 
- Csurgalékvíz szivattyú, Q=6 l/s, H=8,0 m, P= 1,2 kW, beépítési db szám: 1 db. 
8. Fertőtlenítő medence felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: Meglévő Vízgép gyártmányú tolólapos kotró berendezés elbontása, elszállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Tolólapos kotró típusa: TK-6 Anyagminőség: tüzihorganyzott hídszerkezet, műanyag 
fényáteresztő rácsokkal és korláttal, vízbemerülő egységek korrózióálló acélból, 
végálláskapcsolóval, 
forgásőrrel, sínpályával, villamos vezérlőegységgel, beépítési db szám: 1 db; 
- Nyomásfokozó szivattyú, Q= 26 m3/h, H=70 m frekvenciaváltóval, beépített 
visszacsapószeleppel, beépítési db szám: 1 db. 
9. Telepi átemelő gépészeti berendezések cseréje 
a) Gépészeti berendezések: 
- Búvármotoros szennyvízszivattyú, DN100 karimás, csatlakozás. Q= 25 l/sec, P= 3,1 kW, H=8,0 m, 
vezetőszár: 2"- os L= 6,0m, beépítési db szám: 2 db 
10. Előkezelő műtárgy felújítása gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
Meglévő levegőztető elbontása, meglévő bukózsilip elbontása, meglévő szerelvények kiszerelése 
(5 darab DN200), szerelési közdarab (DN200: 2 db) és szerelőkarimák (DN200: 2 db) kötéseinek 
bontása, 1 klt. 
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b) Gépészeti berendezések: 
- Keverő (anoxikus tér), propeller átmérője: 1600 mm, AVMS típusú leeresztővel, 
teljesítményfelvétel: P= 1,33 kW, Pmax= 2,5 kW, fordulatszám: n= 43 1/perc, beépítési db szám:1 
db. 
11. Tároló épület építése 
- földszintes konténer tároló: 49 m2 
12. Iszapsűrítő műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
A sűrítőben lévő gépészeti berendezések: kotróberendezés, kotróhíd, uszadékeltávolító 
szerkezet, bevezető henger, bukóvályú és merülőlemez,vályútartó konzolok), csövek, csőidomok, 
karimák 
elbontása a medence belsőfaláig, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Pálcás kotróberendezés, elrendezés: vertikális, egybeszerelt, peremes csatlakozással a 
gépalaphoz, hajtómű: bolygókerekes kivitel, csigaelőtét hajtóművel, rászerelt peremes motorral, 
Pm=0,55kW, hasznos térfogat: V=125m3, medence átmérő: 8m, vízmélység: 2,5m, anyaga: KO33, 
beépítési db szám:1 db 
13. Iszaptároló műtárgy átalakítása, gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: 
A sűrítőben lévő gépészeti berendezések: kotróberendezés, kotróhíd,uszadékeltávolító szerkezet, 
bevezető henger,, bukóvályú és merülőlemez, vályútartó konzolok), csövek, csőidomok, karimák 
elbontása a medence belső faláig, és a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Pálcás kotróberendezés, elrendezés: vertikális, egybeszerelt, peremes csatlakozással a 
gépalaphoz, hajtómű: bolygókerekes kivitel, csigaelőtét hajtóművel, rászerelt peremes motorral, 
Pm= 0,55kW, hasznos térfogat: V=125m3, medence átmérő: 8m, vízmélység: 2,5m, anyaga: KO33, 
beépítési db szám:1 db 
14. Iszapkezelő gépház gépészeti berendezések cseréje 
a) Bontás: hőcserélők leszerelése, csatlakozó csövek lezárása, ill. kikötése, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapsűrítő, Q=25m3/h, P=0,75kW, beépítési db szám:1 db; 
- Flokuláló reaktor, Q= 25 m3/h Anyaga: AISI 304, beépítési db szám:1 db; 
- Iszapfeladó szivattyú, túlnyomás és szárazonfutás elleni védelemmel ellátva, Q= 8-25 m3/h, 
P=5,5 kW, H= 3 bar, beépítési db szám:1 db; 
- Sűrített iszap szivattyú, túlnyomás és szárazonfutás elleni védelemmel ellátva, Q= 3-10 m3/h, P= 
4 kW, H= 3 bar, beépítési db szám:1+1 db; 
- Polielektrolit oldó és adagoló berendezés,-folyékony koncentrátum, max. kapacitás: 3 liter 
koncentrált polimer/h max.150 l vízben oldva, teljesítmény:100W H= 4 bar, beépítési db szám:1 
db. 
15. Tisztított szennyvíz 
a) Bontás: Meglévő nyomásfokozó elbontása 
b) Gépészeti berendezések: 
- Nyomásfokozó szivattyú, DN32/NNy10 P= 1,5kW; 6 bar; Q=6m3/h, beépítési db szám:1 db; 
- automata szűrőberendezés, Q= 25 m3/h, p=10 bar, 450 mikron; beépítési db szám:1 db. 
16. Iszapátemelő szivattyúk kiváltása csavarszivattyúkra 
a) Bontás: meglévő Flygt CT3126 tipusú iszapszivattyú elbontása, elszállítása, 1 klt. 
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b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapátemelő szivattyú, Q= 8-25 m3/h, p=3 bar, P=5,5 kW, bal forgásirányú, frekvenciaváltóval, 
szárazonfutás elleni védelemmel, beépítési db szám:1 db. 
17. Iszapkeringtető és beoltó szivattyúk beépítése 
a) Bontás: Meglévő szivattyúk elbontása, meglévő DN150 torlócsappantyú (2 db), DN150 laposházú 
éktolózár (4 db), és a karimák kötéseinek elbontása, a telepen kijelölt tárolóba szállítása, 1 klt. 
b) Gépészeti berendezések: 
- Iszapkeringtető szivattyú, búvármotoros, függőleges tengelyű száraz beépítésű DN100 karimás 
csatlakozás. Q= 20,0 l/sec, P= 2,4 kW, H=6,0 m, beépítési db szám:2 db 
18. További létesítmények: udvartéri vezetékek, energiaellátás, villamos berendezés, mérés-, 
irányítástechnika, épületgépészeti munkák. 
19. További feladatok: 
- a létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal 
építési feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő 
kivitelezése; 
- átadási és megvalósulási terv készítése 
- a próbaüzemi-, és az ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás tervfejezetekben foglaltak 
szerinti mérések, laborvizsgálatok elvégzése. 
- végleges kezelési és karbantartási utasítás elkészítése. 
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének 
igazolása (víztartási próbák, vízzárósági próbák, forgatási próbák, üzempróbák, próbaüzem, 
tömörítési, teherbírási próba, teljesítménypróba, üzembe helyezés) 
- A hatóság által előírt időtartamú próbaüzem lefolytatása, a hatóság által előírt tisztított 
szennyvíz minőségi határértékek betartásával 
- a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes 
szakhatósági engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges 
példányszám + 3 
példány 
- a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. 
A próbaüzem időtartama: 6 hónap 
II. rész esetében a közbeszerzés tárgya: Szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése 
Főbb mennyiségek: 
1. DN400 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 434,0 fm 
2. DN 315 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 175,5 fm (tisztítóidomok kialakításához 
szükséges) 
3. DN200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése 2.873,4 fm 
4. DN160 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna építése: 872,6 fm 
5. Tisztító akna építése, átalakítása: 135 db 
6. Tisztító idom építése: 115 db 
7. Bekötések száma:115 db 
További létesítmények: 
Burkolat sávos helyreállítása az építendő szennyvízcsatorna nyomvonalán. 
További feladatok: 
- A kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése. 
- A megvalósításhoz szükséges kiegészítő feladatok megrendelése, illetve elvégeztetése 
- Időszakos engedélyek beszerzése; 
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- A szükséges közműkiváltások ügyintézése és üzemeltetővel egyeztetett végrehajtása; 
- Állapotfelvétel a munkaterületről és környezetéről; 
- A bekötések helyének egyeztetése a lakossággal jelen követelményekben leírtak betartásával 
- A létesítmény rendeltetésszerű használata érdekében, és a szerződés szerinti tartalommal
építési feladatok határidőre történő elvégzése, a létesítmény I. Osztályú minőségben történő
kivitelezése; 
- A környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása. 
- Minőségi követelmények maradéktalan betartása; 
- Az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének
igazolása (víztartási próbák, vízzárósági próbák, üzempróbák, szemle, tömörítési, teherbírási
próba, 
teljesítménypróba) 
- Átadási és megvalósulási terv készítése 
- A vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges hiánytalan dokumentáció és előzetes
szakhatósági engedélyek beszerzése és átadása a Megrendelőnek, az engedélyhez szükséges
példányszám + 3 
példány 
- Aktíválási anyag összeállítása 
- A szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45232400-6

45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232421-9
45252100-9
45252130-8
45233251-3

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 708505407

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
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III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

1. Egyösszegű Ajánlati Ár (HUF) 7
2. A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap,
max. 60 hónap)

1

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3193 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/02/24 (év/hó/nap)

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5508 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/28 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6051 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/04/07 (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése FIDIC
Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2014/10/02 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Komló SZVTP Konzorcium (közös ajánlattevő), Hídépítő Zrt. (vezető cég) és Szeged
Beton Kft. (további tag)

Postai cím: Karikás F. u. 20.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 524139000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 549629622 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és
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a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 549629622 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 597050000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

x egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Komló SZVTP Konzorcium (közös ajánlattevő), Hídépítő Zrt. (vezető cég) és Szeged Beton Kft.
(további tag) (név) 1138 Budapest, Karikás F. u. 20. (közös ajánlattevő, vezető cég) és 6728
Szeged, Dorozsmai út 35. (további tag) (cím)

HU (székhely szerinti ország)



13

S-SZ 2014 Komló konzorcium (közös ajánlattevő), STRABAG-MML Kft. (vezető cég) és Szabadics
Közmű- és Mélyépítő Zrt. (további tag) (név) 1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D épület)
(közös ajánlattevő, vezető cég) és 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. (további tag) (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt
(KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros
Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2014/10/02 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Wolfbau Team Kft.

Postai cím: Kisbalokány dűlő 5.

Város/Község: Pécs

Postai irányítószám: 7630

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
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Érték: 210208230 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 158875785 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 158875785 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 188888023 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

x kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Platina-Bau Zrt.

Cím:

7632 Pécs, Faiskola utca 3.

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: 168246218 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x
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Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

S-SZ 2014 Komló konzorcium (közös ajánlattevő), STRABAG-MML Kft. (vezető cég), 1117 Budapest,
Gábor D. u. 2. (Infopark D épület) és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (további tag) (név) 1117
Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D épület) (vezető cég) és 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
(további tag) (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Komló Csatorna Konzorcium (közös ajánlattevő), Hídépítő Zrt. (vezető cég) és és A-Híd Építő Zrt.
(további tag) (név) 1138 Budapest, Karikás F. u. 20. (közös ajánlattevő, vezető cég és további tag)
(cím)

HU (székhely szerinti ország)

BTMP Kft. (név) 1211 Budapest, Terelő utca 3. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Wolfbau Team Kft. (név) 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Platina-Bau Zrt. (név) 7632 Pécs, Faiskola utca 3. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

Hegedüs & Schmidt Kft. (név) 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

KEOP-1.2.0/09-11 számú, „Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása” megnevezésű
pályázati konstrukció. Pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054.

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/16 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:
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--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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