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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Árvízvédelmi központ fejlesztéseKözbeszerzés 
tárgya:

Körös-vidéki Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:
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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

„Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója – magyar oldali 
fejlesztés (ROHU 28)” Mennyisége: Szanazugi árvízvédelmi központ főépületének és melléképületének rekonstrukciós munkái, 
valamint környezetének rendezése. Főépülettel kapcsolatos munkák Összesen: 1 db Építőmesteri munkák a következők: Alapozás, 
lábazat megmarad, új alapozást igénylő szerkezetek nem épülnek. Födémek, áthidalások megmaradóak, a meglévő födémek 
megerősítése, szintén nem tervezett. Alaprajzi átalakítások lesznek a földszinten, az első emeleten és a tetőtérben. Az épület utólagos 
hőszigetelést kap, mely miatt a tetőkinyúlás növelése szüksége. A tetőszerkezetbe szintén utólagos hőszigetelés készül. Az 
ereszdeszkázat, bádogos szerkezetek elbontásra kerülnek, helyettük új rendszerű szerkezetek épülnek. Az összes nyílászáró cserére 
szorul. Új padló burkolatok, új előlépcsők és lépcsők készülnek. A meglévő falazott kéménytesteket, szellőzőket ki kell takarítani a 
működőképességüket biztosítani, a beton fedlapokat ki kell cserélni. Az emeleti függönyfal porszórt bevonattal ellátott hőhídmentes 
alumínium szerkezetű lesz. Az 1. emeleten, a tetőtérben és a konyhában új beépített szekrények, bútorok épülnek. Épületgépészeti 
munkák a következők: A központi fűtést fel kell újítani, az átalakított főépületben új fűtési csőhálózatot kell kiépíteni. A főépület belső 
átalakítása miatt a belső víz- és csatornahálózat kompletten cserére szorul. A belsőterű helyiségek szellőzését is biztosítani szükséges. 
A főépület helyiségeinek klimatizálását, meleg vízzel való ellátását szintén meg kell oldani. Épületvillamossági munkák a következők: 
Az épületekben a fogyasztásmérő kivételével a teljes belső és külső elektromos hálózatot el kell bontani. Új térvilágítás és új 
villámvédelem tervezett. A melléképülettel kapcsolatos munkák Összesen: 1 db A melléképület funkciója a főépület kiszolgálása, ezért 
a rekonstrukciója során olyan mértékű rendbetétele szükséges, hogy erre a feladatára alkalmas legyen az épület. Külső munkák A 
bitumen beton (aszfalt) burkolatot az épület körül fel kell újítani. Összesen 241 m2 felületen. Új parkoló készül a telek délkeleti 
részében az autóforgalom számára is alkalmas kivitelben. Összesen 6 autó számára. A fő és mellék két épületek között kiselemes beton
járdát és a beton előlépcsőket kell építeni. Az épület körüli csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A játszótér felújítása is az 
építési munkák részét képezik. A folyóparton található két úszómű felújítása is tervezett, de az acélszerkezetek megmaradóak. Az 
építési beruházás nem építési engedély köteles. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban. Fő szójegyzék (CPV-kód) Fő tágy: 
45000000-7 – Építési munkák További szójegyzék: 45262700-8 - Épületátalakítási munka 45262690-4 - Leromlott állagú épületek 
felújítása 45321000-3 - Hőszigetelési munka 45421100-5 - Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése 45421150-0 - Nem 
lakatosipari szerelés 45260000-7 - Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák 45223300-9 - Parkolóhely, pihenőhely építése 
45233200-1 - Különféle útburkolatok 45350000-5 - Gépészeti szerelések 45315300-1 - Villamos hálózati szerelés A 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben jelen Ajánlattételi felhívás vagy a Közbeszerzési dokumentáció 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra hivatkozik, Ajánlatkérő minden esetben egyenértékű teljesítést is elfogad.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Árvízvédelmi központ fejlesztése”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó vállalkozói díj (HUF): 200 939 278 Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (12 hónap) felüli többlet jótállás 
maximálisan figyelembe vehető: 24 hónap) (hónap): 0 Ajánlattevő tekintettel az ajánlattételi felhívásban, jogszabályokban és a 
közbeszerzési dokumentumban előírtakra megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek, így alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

22921158204FUTIZO Kft., 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c

Nettó vállalkozói díj (HUF): 188 876 806 Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (12 hónap) felüli többlet jótállás 
maximálisan figyelembe vehető: 24 hónap) (hónap): 0 Ajánlattevő tekintettel az ajánlattételi felhívásban, jogszabályokban és a 
közbeszerzési dokumentumban előírtakra megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek, így alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

11042851204BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

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

2A 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:

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:

2018.11.06

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:

Igen
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

1. Uhrin Zsolt 5600 Békéscsaba, Ludvigh u. 2. 8421193775, felelős műszaki vezetés MV-ÉG kategória, III. 1.3. M.2.2., 2. Gulyás 
Péter Béla 5600 Békéscsaba, Bessenyei u. 108. 8304794144, felelős műszaki vezetés MV-ÉV kategória III. 1.3. M.2.3.,

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó vállalkozói díj (HUF): 188 876 806 Jótállás időtartama (a minimum jótállási időszakon (12 hónap) felüli többlet jótállás 
maximálisan figyelembe vehető: 24 hónap) (hónap): 0 Ajánlattevő tekintettel az ajánlattételi felhívásban, jogszabályokban és a 
közbeszerzési dokumentumban előírtakra megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeknek, így alkalmas a 
szerződés teljesítésére, valamint Ajánlattevő adta az legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.

11042851204BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi Utca 3

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot adja (10 pont), a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat az alábbi 
képlet alapján. P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: 
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel 
programot fog használni a pontszámítás során). A módszert lásd részletesen a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
). Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legmagasabb érték a 
legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (leghosszabb idejű jótállás) a maximális pontot adja (10 pont), a többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenes arányosítással számolja ki a pontszámokat az 
alábbi képlet alapján. P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, mely azt 
jelenti, hogy az ajánlattevő a kötelezően előírt 12 hónapos jótállásnál 24 hónappal hosszabb jótállási időt vállal (többletjótállás). Az 
ajánlatkérő a 24 hónapos többletjótállásra és az ennél még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra egyaránt a maximális 10 pontot adja. 
Ajánlatkérő 0 hónapban határozza meg az ajánlati elem minimális szintjét, mely azt jelenti, hogy az ajánlattevő nem vállal a kötelezően
előírt 12 hónapos jótállásnál hosszabb jótállási időt (nincs többletjótállás). A minimum megajánlásra ajánlatkérő a minimális 0 pontot 
adja.

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:

100

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

59479

Szöveges értékelés:

658FUTIZO Kft.

59478

Szöveges értékelés:

700BÓLEM Építőipari Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

villanyszerelés, villámvédelem,térvilágítás, vagyonvédelem, épületgépészet, árnyékolók beépítése, szárazépítés, burkolás, 
bádogozás, felületképzés, aszfaltozás, felelős műszaki vezetés MV-ÉG kategória, felelős műszaki vezetés MV-ÉV kategória

1. Uhrin Zsolt 5600 Békéscsaba, Ludvigh u. 2. 8421193775, felelős műszaki vezetés MV-ÉG kategória, 2. Gulyás Péter Béla 5600
Békéscsaba, Bessenyei u. 108. 8304794144, felelős műszaki vezetés MV-ÉV kategória
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.20 13:37:38 suhajdamaniko

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

2019.01.02Lejárata:2018.12.21Kezdete:

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:

ajánlata kiválasztásának indokai:

2018.12.20

2018.12.20
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