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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II

Ajánlatkérő
neve:

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt.

Postai cím:

Új Utca 4

Város:

Sopron

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU221

Dr.

Szilágyi

orsolyaszilagyi@icloud.com

Telefon:

EKRSZ_
60636874

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

9400

Ország:

Magyarország

Orsolya
+36 302191069

Fax:

+36 12090180

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.sopronfertonzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000177762020

2020.08.13 18:54:27

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai: • Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m2, ebből: I.
ütem: 172 800 m2 II. ütem: 239 382 m2 • Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség:
163 067 m3, ebből: I. ütem: 59 148 m3 II. ütem: 103 919 m3 • Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes
anyagmennyiség: 88 969 m3, ebből: I. ütem: 64 811 m3 II. ütem: 24 128 m3 • Durva tereprendezés során beépítésre kerülő
anyagmennyiség: 219 993 m3, ebből: I. ütem: 111 927 m3 II. ütem: 108 066 m3 • Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88
813 m3, ebből: I. ütem: 36 489 m3 II. ütem: 52 324 m3 • Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m3, ebből: I. ütem:
15 668 m3 (ebből zagygát kőmű 8 880 m3) II. ütem: 2 275 m3 • Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6
523 m2 (10.764 fm), ebből: I. ütem: 4 413 fm II. ütem: 2 110 fm • Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134
m2 (22.268 fm), ebből: I. ütem: 5 204 fm II. ütem: 5 930 fm • Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből: I. ütem: 6 812 fm II. ütem: 2
184 fm • Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből: I. ütem: 11 900 fm II. ütem: 3 369 fm • Tervezett kikötő medence védett
vízfelülete: 8,56 Ha, ebből: I. ütem: 5,46 Ha II. ütem: 3,1 Ha • Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből: I. ütem: 392 db II.
ütem: 421 db • Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből: I. ütem: 500 db II. ütem: 0 db • Tervezett ivóvíz vezeték hálózat
hossza: 4264 fm • Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 3967 fm • Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500
fm • Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 2306 fm A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi
dokumentumok elkészítése: a) műszaki és pénzügyi ütemterv, b) az organizációs terv, c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet
és személyeket bemutató dokumentum, d) minőségbiztosítási terv; e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv; Az alábbi a
kiviteli tervben esetlegesen szerepelő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát: i. É-i kikötő úszó mólótestei ii. Parti házsor előtti
stégek iii. É-i oldal kilátó-móló Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás
komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a
terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi
jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési
időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka.
Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 050-117604

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

52

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

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
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1
Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

12671003207

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 8.941.312.968 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint
vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap): 36
2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési
munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap): 48. Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági
követelményeknek való megfelelést és a kizáró okokat, valamint az ajánlata érvényes.

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor
Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

10776456443

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9 802 985 164 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint
vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap):
36,1 Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (2) alapján lefolytatott vizsgálat szerint érvényes. 2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti
szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási
szakmai többlettapasztalata (hónap): 7,7

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

1500

Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést és a kizáró okokat,
valamint az ajánlata érvényes és az értékelési szempontok szerinti legjobb ajánlatot adta. 1. Ajánlati ár (nettó
Ft): 8.941.312.968 - 15x70=1050 pont 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII
törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői
szakmai többlettapasztalata (hónap): 36 - 15x20=300 pont 2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a
1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási
szakmai többlettapasztalata (hónap): 48 - 15x10=150 pont

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

1279

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9 802 985 164 - 13,68x70=957,6 pont 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek
a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett
projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap): 36,1 - 15x20=300 pont 2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti
szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi
irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap): 7,7 - 2,41x10=24,1 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

15

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:
Az ajánlati felhívás VI.3) 1.4. pontja szerint: „1.4 Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: a legjobb ár-érték arány. Pontozás
módszere: relatívarányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont 1.és 2 alszempontjai: egyenesarányosítás. Részés alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.” Az ajánlati felhívás II.2.14. pontja szerint: „A 2.1. számú
értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 48 hónap a maximálisan
értékelésre kerülő többlet időtartam.” A közbeszerzési dokumentum I.15. pontjában részletesen is rögzítésre kerültek az értékelési
módszerekkel kapcsolatos előírások és alkalmazandó képletek, melyek alapján az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését elvégezte.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000177762020

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 12671003207
8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.
Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést és a kizáró okokat, valamint az ajánlata
érvényes és az értékelési szempontok szerinti legjobb ajánlatot adta.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
ideiglenes melléképítmények részmunkái, irtás, földmunka, építmények részmunkái, viziközmű építés (locsolóvíz-, szennyvíz-,
csapadékvíz-, vízvezeték építés), gépészeti szerelési munkák részmunkái, hálózati csomópontok szerelése (FOLYTATÁS VI.1.10
PONTBAN)
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Corydalis Mérnöki Iroda Kft. (26645168-2-07)
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Öreg Péter (adóazonosító jel: 8409280507), M2/b alkalmassági követelmény

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2020.08.14

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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2020.08.13
2020.08.13

2020.08.23

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
V.2.9. pont folytatása: száraz tűzivíz vezeték építése; bekötések kialakítása; bontási feladatok; szádfal építési munkák (acél szádfal,
műanyag szádfal); kotrás, partfal kialakítása, földmunkák, hidromechanizációs kotrás; cölöpözési munkák (vasbeton cölöp, vörösfenyő
cölöp); moló építési munkák; halrács és átjáró építés munkái; szivattyúállási munkák; tutajos átkelőhely kialakítása; tereprendezés;
technológiai utak építése; műtárgy építési munkák, támfal építés; mederáttöltési, jászolgát kiépítési munkák; kikötő medence
kialakítása; vitorlás kikötő építési munkák; csónakkikötő építési munkák; viharjelző állomás és kikötőbejárati oszlop kiépítése;
deszkarámpa kiépítése; anyagok, eszközök beszállítása; gépek, eszközök bérlése; sólya építési munkák; minőségellenőrzésért felelős
szakember Az értékelési szempontok szerint második legkedvezőbb ajánlatot a STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság [1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 10776456-4-43] nyújtotta be, mely ajánlat a Kbt.
69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, azzal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel, ugyanakkor az ajánlatkérő az
ajánlattevőt a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján nem hívta fel az ajánlatban még nem igazolt alkalmassági követelmények és
kizáró okok utólagos (részletes) igazolására.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

