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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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése KecskemétenKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000259242020
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

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:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

58A 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

Vállalkozási szerződés földmérési szolgáltatások ellátása tekintetében vízvezetési szolgalmi jogosultságok utólagos alapításához és 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a kecskeméti ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok vonatkozásában.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://imperialkft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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511.2GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

596.8Geodézia Kelet Zrt.

Szöveges értékelés:

913.6ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.

Szöveges értékelés:

1000Geo Mega Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az 
ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
- figyelemmel a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdésére is - megfelelően eleget tett. Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi 
elemei: 1. Alapítási díj összesen (nettó HUF): 13 525 500 nettó HUF. 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember 
víziközmű szakági geodéziai munkában szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságon felül (legkedvezőtlenebb: 0 hónap
, legkedvezőbb: 36 hónap): 36 hónap.

10477889217GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft., Magyarország 7100 Szekszárd, Keselyűsi Út 9

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az 
ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
- figyelemmel a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdésére is - megfelelően eleget tett. Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi 
elemei: 1. Alapítási díj összesen (nettó HUF): 10 604 500 nettó HUF. 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember 
víziközmű szakági geodéziai munkában szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságon felül (legkedvezőtlenebb: 0 hónap
, legkedvezőbb: 36 hónap): 39 hónap.

26090812209Geodézia Kelet Zrt., Magyarország 4025 Debrecen, Hunyadi Utca 2-4

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az 
ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
- figyelemmel a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdésére is - megfelelően eleget tett. Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi 
elemei: 1. Alapítási díj összesen (nettó HUF): 5 899 150 nettó HUF. 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember víziközmű
szakági geodéziai munkában szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságon felül (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, 
legkedvezőbb: 36 hónap): 36 hónap.

11455796207ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt., Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Óvoda Utca 2

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az 
ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
- figyelemmel a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdésére is - megfelelően eleget tett. Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi 
elemei: 1. Alapítási díj összesen (nettó HUF): 5 264 150 nettó HUF. 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember víziközmű
szakági geodéziai munkában szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságon felül (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, 
legkedvezőbb: 36 hónap): 36 hónap.

11576022203Geo Mega Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 6000 Kecskemét, Sás Utca 4

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Sás u. 4.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel 
érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a 
legkedvezőbbnek tekinthető, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet ajánlatkérő rendelkezésére áll, ajánlattevő az 
alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
- figyelemmel a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdésére is - megfelelően eleget tett. Az ellenszolgáltatás összege: 5 264 150 nettó HUF.

11576022203Geo Mega Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 6000 Kecskemét, Sás Utca 4

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Az „Alapítási díj összesen (nettó HUF)” értékelése: Az ajánlatok értékelése az 1. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési 
Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [
2019. november 26., KÉ 2019. évi 227. szám] 1. sz. mellékletének 1. aa) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív 
értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 
elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet segítségével, kettő tizedes jegy pontossággal, a kerekítés szabályai 
szerint. P=(Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax -Pmin) + Pmin ahol: Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegjobb: a legkedvezőbb 
ajánlat tartalmi eleme Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) P: a vizsgált ajánlati elem adott 
résszempontra vonatkozó pontszáma 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember víziközmű szakági geodéziai munkában 
szerzett többlettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) értékelése: Az 
ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [2019. november 26., KÉ 2019. évi 
227. szám] 1. sz. mellékletének 1. ab) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési módszerével történik, 
amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki 
a pontszámokat az alábbi képlet segítségével, kettő tizedes jegy pontossággal, a kerekítés szabályai szerint. P = (Avizsgált / Alegjobb) 
* (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Alegjobb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb 
érték (36 hónap) Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) P: a vizsgált ajánlati elem adott 
résszempontra vonatkozó pontszáma Az egyes rész-, illetve alszempontokra adott pontszámok az adott rész-, illetve alszemponthoz 
tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az ajánlat összpontszámát
. Amennyiben több ajánlat ér el azonos legmagasabb összpontszámot, akkor ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (5) bekezdése szerint jár el. 
Részletek a kiadott dokumentációban.

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:

Szöveges értékelés:
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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:

2020.05.04Lejárata:2020.04.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A HUNGAROGEO Geodéziai és Geoinformatikai Kft. (8900 Zalaegerszeg, Pető u. 30.) indokolásában közölte, hogy olyan 
technológiát alkalmaz a felmérés és az adatfeldolgozás során, amely a megadott áron lehetővé teszi a munka elvégzését, a 
további részletek bizalmasak, ezért további tájékoztatást nem tud adni. A Kbt. 72.§ (3) bekezdés második mondata értelmében „
az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 
megalapozottságáról.” Mivel ajánlattevő ezen jogszabályi rendelkezésnek nem tett eleget, ezért ajánlatkérő az ajánlatát a Kbt. 
73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján - figyelemmel a Kbt. 72.§ (3) bekezdés harmadik mondatára - érvénytelenné nyilvánítja.

10391183220Hungarogeo Geodéziai és Geoinformatikai Kft., Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor 
Utca 30

A Geodéziai és Térképészeti Zrt. (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) indokolást nem nyújtott be, ezért ajánlatkérő az ajánlatát a Kbt
. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján - figyelemmel a Kbt. 72.§ (3) bekezdés harmadik mondatára - érvénytelenné nyilvánítja.

10922839242Geodéziai és Térképészeti Zrt, Magyarország 1149 Budapest, Bosnyák Tér 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2020.04.23

2020.04.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




