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Csapadékvíz elvezetés

7 / kialakítása — eljárást

‚7 I • lezáró döntés
Döntéshozatal módJa: meghozatala

Egyszerű többség, név
szerinti szavazással

Tó;’’alós uzódja:

Nyílt ülés -—

Elokevzocite:

Gál András osztályvezető
Műszaki Osztály

Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 376/2018. (IX. 06.) számú határozatában
döntött a TOP-2.1.3-16-BSl-2017-0001 I kódszámú, „Békés, csapadékvíz elvezetés
kialakítása 2. ütem” megnevezésű pályázat kivitetezési munkáinak elvégzésére közbeszerzési
eljárás megindításúról.

I)öntésről tartott ülés helye, ideje:
Helye: 5630 Békés. Petőti Sándor utca 2
Ideje: 2019. Június 12. napja. 10.00 óra

Bírálóbizottság tagjai:

Név Szakértelem
Gál András (bírálóbizottsági elnök) - közbeszerzés tárgya szerinti
Kovács Szilvia (bírálóbizottsági tag) - pénzügyi
dr. Tanai Judit (bírálóbizottsági tag) - jogi

. . ‚ . . . - közbeszerzési (felelős akkrediráltdr. Palotai Peter (biralobizousaw talL) ..

!_____________________
kozbeszerzesi szaktanacsado)

L A közbeszerzési eljárás adatai

I. Az ajánlatkérő neve. címe:
Békés Város Onkormányzata
5630 Békés. PetöI5 Sándor utca 2.
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2. Az ajánlatkérő képviseletében eljáró szerv:
Justitia Tanácsadó Kft.
1138 Budapest, Manna sétány 1. Ul3/B

3. A közbeszerzés tárava. rnennviséte:
A közbeszerzés tárgya: „Békés csapadékviz elvezetés kialakítása” — Építési beruházás

Az építési beruházás az alábbiakat lhglalja magában: I. rész esetében: 19.341 m3 csatorna
kotrás. 2.095 m3 iszap elszállítás, 233 Ib új zárt csatorna építése 2. rész esetében: 12.815 m3
tározó kotrás, 1.715 m3 csatorna kotrás, 3.000 rn3 iszap elszállítása 3. rész esetében: 1.017 m3
csatorna kotrás, 450 m3 iszap elszállitás. 59 fm Új zárt csatorna építése 4. rész esetében: 9.500
m3 tározó kotrás. 304 m3 csatorna kotrás, 3.000 m3 iszap elszállítása 5. rész esetében: 35 nű
csatorna kotrás, 32 m3 iszap elszállítás. 82 Ihi új zárt csatorna építése 6. rész esetében: 482 m3
csatorna kotris. 263 m3 iszap elszállitás. 156 fm új zárt csatoj-na építése A részletes mennyiségi
adatokat a 11.2.4) pontok, valamint a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei
tartalmazzák.

1. rész: Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában: 19.341 m3 csatorna
kotrás. 2.095 m3 iszap elszállítás. 233 fli Új zárt csatorna építése A 321/2015. (X. 30.) Korni.
r. 46. * (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a tigyelmek hogy, amennyiben a
közbeszel7és tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette
meghatározott gyártmányú. eredetű, típusú dologra, eljárúsra, tevékenységi-e, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a ..vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet. hogy. egyenértékű
dolog megajánlúsa esetén az egyenértékűséget az ajánlattevönek az ajánlatában igazolnia kell.
A további. részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei
tartalmazzák.

2. részt Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában: 12.8 15 m3 tározó
kotrás, 1.715 rn3 csatorna kotrás, 3.000 m3 iszap elszállítása A 32 1/2015. (X. 30.) Korm. r. 46.
* (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú. eredetű, típusú dologra. eljárásra. tevékenységre, személyre. szabadalomra vagy
védjegyre való hivatkozást. a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. és megnevezés mellett a ..vagy azzal egvenértékú minden esetben értendő.
AK felhívja a figyelmet. hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevönek az ajánlatában igazolnia kell. A további. részletes műszaki tartalmat a
Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.

3. rész: Az építési beruházás az alábbi munkancmeket foglalja magában: 1.017 m3 csatorna
kotrás, 450 rn3 iszap elszállítás. 59 üti Új zárt csatorna építése A 32 1/2015. (X. 30-) Korm. r.
46. * (3) bek-ben fbglaltakra tekintettel AK felhívja a űgyelmet. hogy, amennyiben a
közbeszerzés lárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teHe
meghatározott gyártmányú. eredetű, típusÚ dologra. eljárásra. tevékenységre, személyre.
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének
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egyértelmű meghatározása érdekében történt. és megnevezés mellett a ..vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. AK Felhívja a figyelmet, hogy. egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A
további. részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei
tartalmazzák.

4. rész: Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglaHa magában: 9.500 m3 tározó
kotrás, 304 m3 csatorna kotrás, 3.000 m3 iszap elszállítása A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. *
(3) bek-hen foglaltakra tekintette] AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártiriányú, eredetű. típusú dologra, eljárásra. tevékenységre, személyre. szabadalomra Vagy
védjegyre való hivatkozási a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. és megnevezés mellett a ..vagv azzal egyenértékü” minden esetben értendő.
AK Felhívja a tigyelmet. hogy. egyenértékű dolog megajánlása esetén az egvenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kelt. A további. részletes műszaki tartalmat a
Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.

5. rész: 35 m3 csatorna kotrás, 32 rn3 iszap elszállítás, 82 fb Új zárt csatorna építése A
321/20 [5. (X. 30.) Korm. r. 46. * (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK Felhívja a figyelmet.
hogy. amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra. eljárásra. tevékenységre.
személyre. szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében to tént. és megnevezés mellett a .vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. AK Felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértéküséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A
további. részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei
tartalmazzák.

6. rés2: 482 m3 csatorna kotrás. 263 m3 iszap elszállítás, 156 fm Új zárt csatorna építése A
321/2015. (X. 30.) Konw. r. 46. (3) bek-ben foglaltakra tekintetiel AK felhívja a figyelmet.
hogy. amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra Vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. és megnevezés mellett a ..vauy azzal
egvenértékü” minden esetben értendő. AK Felhívja a figyelmet. hogy, egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egvenértéküséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A
további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei
tartalmazzák.

C P V-kód:

Fő tárgy: 45000000-7 (Épitési munkák)

4. Becsült érték. fedezet:
A közbeszerzés becsült értéke: összesen nettó 267.000.000,-Ft

I. rész: nettó 113.700.000,- Ft
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2. rész: nettó 47.200.000,- Ft

3. rész: nettó 13.800.000,- Ft

4. rész: nettó 70.800.000.- Ft

5. rész: nettó 7.200.000.- Ft

6. rész: nettó 14300.000,- Ft

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: összesen nettó 267.000.000,-Ft + ÁFA, azaz
bruttó 339.090.000,-Ft

1. rész: nettó 113.700.000,- Ft -r ÁFA, azaz bruttó 144.399.000.- Ft

2. rész: nettó 47.200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.944.000,. Ft

3. rész: nettó 13.800.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 17.526.000,- Ft

4. rész: nettó 70.800.000.- Ft ÁFA, azaz bruttó 89.916.000,- Ft

5. rész: nettó 7.200.000.- Ft -‘ÁFA. azaz bruttó 9.144.000.- Ft

6. rés2: nettó 14.300.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 18.161.000,- Ft

5. 1-livatkozás az eljárást megindító felhívásra:

A tárgyi közbeszerzési eljárást megindító ajúnlattételi felhívás 2019. május IS. napján került
megküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) felületén keresztül.

II. Emlékeztető

Ajánlatkérő 2019. május 15. napján a Kbt. 115. * (2) bekezdése értelmében 5 (Öt) darab —

az Ajánlatkérő saját megítélése szerint teljesítésre képes, szakmailag megbízható —

gazdasági szereplő részére küldte meg az ajánlattételi felhívást az EKR felületen keresztül.

Az ajánlatok benvújtására 2019. május 27. napján 11:00 óráig volt lehetősége
ajánlattevőknek. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő óra múlva
kerültek felhontásra az EKR rendszerben a 424/201?. (XII. 19.) Kornt rendelet IS. (2)
bekezdésének megFelelően.

Az ajánlatok felbontásakor megállapításra került. hogy az ajánlattételi határidő lejártáig
Összesen 18 darab (az I. rész tekintetében: 3 db. a 2. rész tekintetében: 3 db. a 3. rész
tekintetében: 3 db. a 4. rész tekintetében: 3 db, az 5. rész tekintetében: 3db. a 6. rész
tekintetében: 3 db) ajánlat került elektronikus úton benyújtúsra az EKR rendszeren
keresztül, mely ajánlatokat az EKR rendszer felbontotta és ősszesítette a felolvasólapokon
szereplő alábbi adatokat.
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Az ajánlnttételi határidő lejártái2 benyújtásra került ajánlatok az 1. rész
vonatkozasaban:

• számú ajánlat:

Ajás1attevö

__________ _______

Név:

Székhely:

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész
forint):

________

2.36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap;
minimum O hónap - maximum 24
hónap):

IÉKÉS DRE1’1 Környezetvédelmi,
Víz- és l\iélvépítési Korlátolt

Felelősséű Társaság

5630 Békés Petőli Utca 20.

12 000 920,-Ft

Kötelezően előírt 36 hónap +

12 hónap

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM
kivitelezésbe_(Igen/Nem):

számú ajánlat: —

Ajánlattevő
—

Név: BÓLEMÉpítőipKft.
Székhely: - 5600 Békéscsaba Oszi Utca 3.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

I 14 961 336.-Ft
forint): - -____________

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +
minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem
kivitelezésbe (Igen/Nem):

számú ajánlat:
Ajánlattevő

Geo Hidrobau Vízépítő KorlátoltNev:
Felelossegu Tarsasag —

Székhely: -—_____ 6721 Szeged Lechner Tér 4. FSZ!6.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

17 146 709.-Ftforint):

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap —

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):

neir
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Az ajánlattételi határidő lejártáiu benyújtásra került ajánlatok a 2. rést
vonatkozásában:

I. Számú ajánlat:
Ajánlattevő

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,
Név: Víz- és Mélyépítési Korlátolt

Felelősségű_Társaság

Székhely: 5630 Békés Petöfl Utca 20.

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész
53 347 640,-Ft

lonnt):

2.36 hónapos jótálláson felül vállalt

többletjótáHás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap —

niininum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű

munkavállaló bevonása a NEM

kivitelezésbe_(Igen/Nem):

számú ajánlat:
-—__________________________________

Ajánla(tevő
• Név: BÓLEM Építőipari Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba Oszi Utca 3.
1. Nettó ajánlati ár (FIUF - egész

55 379 OOO-Ftfonnt):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap —

‘ minimum O hónap - maximum 24 O hónap
I hónap):

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem
kivitelezésbe (Igen/Nem):

számú ajánlaL
Ajánlattevő

• Név:

Székhely:

________

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

forint):

Geo Hidrohau Vízépitő Korlátolt

Felelősségű Társaság
6721 Szeged Lechner Tér 4. FSZ/6.

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap;
minimum O hónap - maximum 24
hónap):

62879217,-Ft

Kötelezően előírt 36 hónap +

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a
kivitelezésbe (Igen/Nem):

_________—

O hónap

nem
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Az ajánlattételi határidő lejártái bcnvújtásra került ajánlatok a 3. rész
vonatkozásában:

I. számú ajánlat:

2.36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap;
minimum O hónap - maximum 24
hónap):

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,
Víz- és Mélvépítési Korlátolt

______

Fessé’Társasá

_____

5630 l3ékés Petőli Utca 20.

Név:

Ajánlattevő

Székhely:

_____________ _______

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész
forint):

19471 580,-Ft

Kötelezően előírt 36 hónap +

12 hónap

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM

LitelezésbiienINem:

számú ajánlat:

Ajánlattevő

év: - - —- BOLEM Epítőipari Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba Oszi Utca 3.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

20 337 952.-Ftforint):

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +
minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem

: kivitelezésbe (Igen/Nem):

Számú ajánlat:

Aj ánlattevő

N
Geo Hidrohau Vízépítő Korlátolt

Cl.
főssé’ű Társasát

Székhely: - 6721 Szeged Lechner Tér 4. FSZ!6.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

20 308 173,-Ftforint):

2.36 hónapos jótálláson feliil vállalt
többietjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
: hónap):

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem
kivitelezésbe (Igen/Nem): —

7



Előterjeszlés Békés Város Önkormányzata Képviselő—testiikte Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. június 13—i soron kívüli ülésére

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtásra került ajánlatok a 4. rést
vonatkozásában:

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a

jivitcIczésbe (Igen/Nem): -________

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,
Víz— és Méh építési Korlátolt

Felelösségű Társaság --

5630 Békés Petőli Utca 20.

i. számú ajánlat:

Név:

Székhely:

Ajánlnttevő

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész
51 543 880,-Ft

forint):

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően elöírt 36 hónap —

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM
kivitelezésbe (Igen/Nem):

számú ajánlat:
- - —r Ajánlattevő

—-

Név: BÓLEM Epítöipari Kít.
Székhely: -— 5600 Békéscsaba Oszi Utca 3. -

1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész
53 703 000,-Ft

forint):

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap 1

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):

-

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem
kivitelezésbe (Igen/Nem):

számú ajánlat:
fl Ajánlattevő

.

Geo Hidrobau Vizépitő Korlátoltcv.
--________________ Felelősségű Társaság —

Székhely: —_______ 6721 Szeged Lechner Tér 4. FSZ!6.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

53 426 578,-Ftlorint):
. 2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap ±

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):

nem

S



Előterjesztés Békés Város Onkonnányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségiigvi és Szociális Bizottsága 2019. június 13-i soron Lív üli ülésére

Az ajánlattételi határidő lcjártái benvújtásra került ajánlatok az 5. rész
vonatkozasaban:

1. Számú ajánlat

Név:

Székhely:
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész
forint):

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,
Víz- és Niélyépítési Korlátolt

________

Felelősségű_Társaság

______

I 5630 Békés Petőfl Utca 20. -—

9761 160.-Ft

Aiánlattevö

• 2.36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +
minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM
kivitclezésbe (Igen/Nem):

számú ajánlat:
Ajánlattevő

Név: BÓLEM Építőipari Kft. —

Székhely: 5600 Békéscsaba Oszi Utca 3.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

9 830 706,-Ftlormt):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +
minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem

i kivitelezésbe (Igen/Nem):

számú ajánlat:
Aj árilattevő

N’ Geo Hidrobau Vízépítő Korlátoltcv.
Felelősségű Társaság

Székhely: 6721 Szeged Lechner Tér 4. FSZ/6.
L Nettó ajánlati ár (HUF - egész

10 236 847.-Ftforint):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap —

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem
kivitelezésbe_(Igen/Nem):

3.

9



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő—testiilete Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. június 13—i soron kívüli ülésére

Az ajánlattételi határidő lejártáig benvújtásra került ajánlatok a 6. rész
vonatkozásában:

1. számú ajánlat:

3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása

LIY5C (Igen/Nem):

Ajánlattevő
‘ BÉKES DREN Környezetvédelmi,

Név: Víz- és Mélyépitési Korlátolt
Felelösségű Társaság

Székhely: 5630 Békés Pejőti Utca 20.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

20 274 7 lO,Ftforint):
2.36 hónapos jótálláson felül vállalt
többietjótállás idcje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +
minimum O hónap - maximum 24 12 hónap

Ijónap):
I 3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM

HLvitelezésbe (igen/Nem):

számú ajánlat:
Ajánlattevő

Név; Epítőipari Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba Oszi Utca 3.
1. ettó ajánlati ár (HUF - egész

20 806 158.-Ftforint):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többietjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a nem
kivitelezésbe_(Igen/Nem):

számú ajánlat: —______________________________________

Ajánlattevő

N’ Ceo Hidrobau Vízépítő Korlátoltcv.
Felelősségű Társaság

Székhely: 6721 Szeged Lechner Tér 4. FSZ/6.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

21 703 02.-Ft
forint):

—___________

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többietjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap —

minimum O hónap - maximum 24 O hónap
hónap):

a nem

I O
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III. Bírálat

Hiánypótlási felhívás

Ajánlati érő a tárgyi küzheszerzési eljárás tekintetében a Geo Hidro Vízépítö Kft. ajánlattevő
ajánlatát megvizsgálta, amelynek alapján. összhangban az ajánlattételi relhívással és a Kht. 71.
*-ával hiúnypótlási felhívást küldött ki a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. részei
vonatkozásában.

A hiúnypótlás teljesitésének rendje:
A hiánypótlás megadásának határideje: 2019.05.3!. 09:00 óra volt
A hiánypótlás benyújtásának helye: www.ckr.gov.hu

Hiánvpótlás tellesítése

Nem nyújtott be hiánypótlást: Geo Hidra \‘ízépítő Kft. (6721 Szeged. Lechner Tér 4. FSZ/6.)

Nyújtott be hiánypótlást: nem releváns

Bírálóbizottság megállapította. hogy a Geo Hidro Vizépítő Kft. (672! Szeged, Leelmer Tér
4. FSZ!6.) ajánlattevő a hiánypótlúst nem nyújtotta be Ajánlatkérő által kijelöli határidő
lejártáig egyik eljárási rész esetében sem.

A Geo Hidro Vízépítő Kft. (6721 Szeged, Leehner Tér 4. FSZi’6.) Ajánlattevő 1-ó. eljárási
rész vonatkozásában benyújtott ajánlataiban lévő hiányok nem kerültek pótlásra, és a Kbt. 71.

(6) bekezdése értelmében a korábban megjelölt hiányok későbbi hiánypótlás során nem
pótolhatók. A Kbt. tehát nem biztosít további lehetóséget az ajánlatok korrekció jára. így az
ajánlatok eredeti tartalmának flgvelembe vételére van lehetösége kizárólagosan
Ajánl atkérőnek.

Tekintettel erre. Birálóbizottság javasolta megállapítani. hogy a Geo Hidro Vizépitő Kft.
(6721 Szeged. Lechner Tér 4. FSZ/6.) Ajánlattevö ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. (1)
bekezdésének e) pontja alapján a tárgyi eljárás minden része vonatkozásában.

Döntéshozó 2019. június 6. napján megállapította, hogy a Geo Hidro Vízépítő Kft. (6721
Szeged. Leehner Tér 4. FSZ/6.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. (1)
bekezdésének e) pontja alapján a tárgyi eljárás minden része vonatkozásában.

Ajánlatkérő 2019. június 7. napján az EKR rendszeren keresztül elvégezte az „ajánlat
érvénytelenítése” eljárási cselekményt. és tájékoztatta Ajánlattevőket az érvénvtelenségről a
Kbt. 79. (1) bekezdésének rendelkezései szerint.

II
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Ajánlatkérő továbbá megállapította. hogy a BÓLE[\i Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba Őszi
Utca 3.) Ajánlattevő ajánlatai az eljárás minden része vonatkozásában érvényesek,
Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlatkérő továbbá megállapította, hogy a BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és
Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés Petőli Utca 20.) Ajánlattevő
ajánlatai az eljárás minden része vonatkozásában érvényesek, Ájánlattevő nem állnak
kizáró okok hatálya alatt.

Ezt követően Ajánlatkérő a Kbt. 69. (3) bekezdésének megfelelően elvégezte az érvényes
ajánlatok értékelését.

IV. Értékelés

Az értékelés eredményét a következő táblázatok tartalmazzák:

1. rész:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám

és és
súlyszám súlyszám
szorzata szorzata

Ajánlattevő 1:

BÓLEM Építőipari Kit

Értékelés
részszempontj ai

Ajánlattevő 2:

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,
Víz- és Mély építési Kft.

Részszem

pontok
súlyszámai

Ajánlat
Értékelési
pontszám

Ajánlat
Értékelési
pontszám

1. Nettó ajánlati
ár (HUF - egész 70 114 961 336 9,74 681,97 112 000 920 10,00 700,00
forint):

2. 36 hónapos
jótálláson felül
vállalt

többletjótállás
ideje (egész

25 O 0.00 0,00 12 5,00 125,00honap;

minimum O
hónap
maximum 24
hónap):E

12
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3. 2 fő
hátrányos
helyzetű
munkavállaló 5 Nem 0,00 0,00 Nem 0,00 0,00
bevonása a
kivitelezésbe I

(Igen/Nem):

2. rész:

Ajánlattevő 2:Ajanlattevo 1:
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,BOLENI Epitoipan Kft.

Viz— es Melyepitesi Kit.

Értékelési Értékelési
Részszem- pontszám . pontszámErtekeles .. Ertekelesi Ertekelesi

i- Ajanlat es Ajanlat esreszszempontjai p011 O
I pontszam I pontszam

sú Iysz ámai s ulysza iii su lyszam
szorzata szorzata

1. Nettó ajánlati
ár (HUF - egész 70 55 379 000 9,63 674,32 53 347 640 10,00 700,00
forint):

2. 36 hónapos
jótálláson felűl
vállalt

többlet jótállás
ideje (egész

25 O 0,00 0,00 12 5.00 125,00honap;

minimum O
hónap -

maximum 24
hónap):

3. 2 fő
hátrányos
helyzetű
munkavállaló Nem 0.00 000 Nem 0.00 0.00
bevonása a

kivitelezésbe
(Igen/Nem):

13
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674,32 825,00

3. rész:
—-______

_____ ______

- Ajánlattevő 2:Ajanlattevo 1:

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,BOLEM Epitoipan Kft.
Viz- es Melyepitesi Kft.

Értékelési Értékelési
Részszern- . ‚

. pontszám ‚ . pontszámErtekeles Ertekelesi .. Ertekelesi
. Aanlat es Ajaulat esreszszempontjai Pflt1 pontszam ‚ pontszarn

súlyszámai L
sulyszam sulyszam
szorzata I szorzata

I. Nettó ajánlati
ár (HUF - egész 70 20 337 792 9,57 669,90 19 471 580 10,00 700,00
forint):

2. 36 hónapos
jótálláson felül
vállalt

többletj ó hill ás
ideje (egész

25 O 0,00 0,00 12 5,00 125,00honap;

minimum O
hónap -

maximum 24
hónap):

3. 2 fő
hátrányos
helyzetű
munkavállaló 5 Nem 0,00 0.00 Nem 000 0,00
bevonása a
kivitelezésbe
(igen/Nem):

669,90 825,00
.-__

4. rész:

.‚ Ajánlattevő 2:Ajanlattevo 1:
. ‚. . BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,BOLEM Epitoipari Kft.

Viz- es Melyepitesi Kit

14
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Értékelési Értékelési
Részszem- pontszám . pontszámErtekeles Ertekelesi .. ErtekelesiAjanlat es Ajanlat esreszszempontjai 0h1t0i( pontszam pontszam
s ú lvszámai sulysz arn s ulyszam

szorzata szorzata

1. Netto kIllflltltI

ár (HUF- egész 70 53703000 9.59 671.86 51543880 10.00 700.00
forint):

2. 36 hónapos
jótálláson felül
vállalt

többletj ótá Ilás
ideje (egész

25 O 0,00 0.00 12 5,00 125.00honap;

minimum 0
hónap -

maximum 24
hónap):

3.2fő
hátrányos I

helyzetű I

munkavállaló 5 Nem 0,00 0.00 Nem 0,00 0,00
bevonása a
kivitelezésbe
(Igen/Nem):

671,86 825,00

5. rész:

.. Ajánlattevő 2:Ajanlattevo 1:
- .. . BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,BOLEM Epitoipari Kft.

Viz- es Melyepitesi JUt.

: Értékelési Értékelési
‚

Részszem- -
I pontszám pontszámErtekeles .. Ertekelesi Ertekelesi

. . . . i Ajanlat es Ajanlat esreszszenipontqai ponto pontszam .‚ pontszarn
sú lyszámai s u lysza m s u lyszam

szorzata szorzata

IS
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1. Nettó ajánlati
ár(HUF- egész 70 9830706 9.92 695.05 9761160 10.00 700.00
forint):

2. 36 hónapos
jótálláson felül
vállalt

többletjótállás
ideje (egész

25 O 0,00 0,00 12 5.00 125.00honap;

minimum O
hónap -

maximum 24
hónap):

3. 2 fő
hátrányos
helyzetű
munkavállaló 5 Nem 0,00 0,00 Nem 0,00 0,00
bevonása a

‘ kivitelezésbe
(Igen/Nem):

I

695,05 I 825,00

6. rész:

. - ‚. Ajánlattevő 2:Ajanhittevo 1:
„. . BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,BOLEM Epitoipari Kft.

\‘iz- es Nielyepitesi Kft.

. Értékelési Értékelési
Részszem- ‚

. pontszám . pontszámErtekeles . Ertekelesi . Ertekelesi
‚ . . b Ajanlat ‚ es Aanlat ‚ esreszszempontjai 0’ pontszam ‚ . pontszam

súlyszámai sulyszam sulyszam
szorzata szorzata

1. Nettó ajánlati
ár (HUF- egész 70 20 806 158 9.74 682.12 20 274 710 10,00 700.00
forint):

I 6
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2. 36 hónapos
jótálláson felül
vállalt

tÖ bbletj átáll ás
ideje (egész

25 O 0,00 0.00 12 5,00 125,00
Ii on ap;

minimum 0
hónap -

maximum 24
hónap):

3. 2 fő
hátrányos
helyzetű
munkavállaló 5 Nem 0,00 0,00 Nem 0,00 0,00
bevonása a
kivitelezés be
(Igen/Nem):

682,12 825,00

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és Felső határa: alsó határa O pont,
felso hatara 10 pont.

Ajánlatkérő az alábbi szempontokat értékeli — valamennyi részben:
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) — Súlyszám: 70
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt többietjótúllás ideje (egész hónap; minimum O hónap
- maximum 24 hónap): 36 hónap + ....... hónap — Súlyszám: 25
3. 2 Fő hátrányos helyzetü munkavállaló bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem) — Súlyszúm:
5

Ezen szempontok a Kbt. 76. * (2) bekezdés c) pontja alapján — legjobb ár-érték arány —

kerültek megállapításra. Alánlatkérő a Kht. 76. * (4) hekezdését nem alkalmazza.

Ajánlatkérő az 1. (Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) értékelési részszempont
tekintetében a Közbeszerzési hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló éitékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KE 2016. évi 147. szám) I. számú
mellékletének A) I. ba) pontjában meghatározott fordított arány osítás módszere alapján
értékeli az ajánlatokat:

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála Felső határa (10 pont)

17
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Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont(
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérö n 2. (36 hónapos jótálláson felül vállalt többietjótállás ideje (egész hónap;
minimum O hónap — maximum 24 hónap) értékelési részszernpont tekintetében a
Miniszterelnökség által kiadott, a httpi/www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi
utmutatok linken elérhető. a Kbt. 77. (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint. illetve
legkedvezőtlenebb elvárús meghatározása tekintetében készített útmutatónak megfelelően
értékeli az ajánlatokat.

Ajúnlatkérő az ajánlati elem pontszúmát az alábbi képlettel számolja:

Ai,sgu —

Pi,sgáii Akgkcdvc,őilcnchl, X (Pn.3.cPmjn) —

1 legkedre:vhb — Iii

A kgkehc:Jt/c,whb

ahol
Pvi,sgúii: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
P1: Ajanlatkero altal meghatarozott pontskala also hatara (0 pont)
P1: Ajanlatkero altal meghatarozott pontskala Ielso hatara (10 pont)
AItgkcdve,őlih; Ajanlakero altal meghatarozott legkedvezobb ertek
AIC1kQd.,ŐtIQflhu: Ajanlatkero altal meghatarozott legkedvezotlenebb ertek
Avi,sgit: a vizsgált ajánlati elem.

Ajánlatkérő a 3. (2 Fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a kivitelezésbe) értékelési
részszernpont tekintetében az abszolút értékelés módszere a’apján értékeli az ajánlatokat,
azaz az „Igen” megajánlás a maximális 10 pontot, a „Nem’ megajánlás a minimum O pontot
kapja.

A fenti módszerekkel kiszúmitott pontszámok a súlyszámokka megszorzúsra, majd
összeadásra kerülnek. Az Így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár— érték arányú
ajánlatnak.

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai
szerint.

Azonos pontszám esetén: az alacsonyabb nettó ajúnlati árat tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra.

Az értékelési részszempontok szerinti értékelés alapján meál1apítható sorrend a
kővetkező:

I. rész:
1. BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Kft. — 825,00 pont
2. BOLEM Epítőipari Kft. —681,97 pont
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2. rész; -

1. BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz-és Niélyépítési Fűt. — 825,00 pont
2. BOLEM Epitőipari Kít. — 674,32 pont

3. rész:
I. BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Fűt. — 825,00 pont
2. BOLEM Epitőipari Kit — 669,90 pont

1. rész:
1. BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Fűt. — 825,00 pont
2. BOLEM Epítőipari Kft. -67 1,86 pont

5. rész:,
1. BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítési Kft. — 825,00 pont
2. BOLEM Epítőipari Kft. — 695,05 pont

6. rész:
1. BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Fűt. — 825,00 pont
2. BOLEM Epítőipari Kft. - 682,12 pont

V. Utóla2os iazolás

A tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. részei vonatkozásában legkedvezőbb ajánlatot benyújió
Ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 69. (I )-(2) bekezdései szerinti bírálatot, valamint a Kbt.
69. * (3) bekezdése szerinti értékelést követően Ajánlatkérő nem alkalmazta a Kbt. 69. * (4)
bekezdése szerinti felhívást, tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó BEKES
DREN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630
Békés. Petőfi Utca 20.) Ajánlattevő a kizáró okok vonatkozásában már ajánlatában benyújtotta
a szükséges igazolásokat. dokumentumokat. továbbá ajánlatkérő a Kbt. 115. * (2)
bekezdésében foglalt lehetőséget alkalmazva, alkalmassági követelményeket nem irt elő. Így a
BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
(5630 Békés. Petőti Utca 20.) teljes körűen nyújtotta be ajánlatát.

A benyújtott ajánlatok alapján a Bírálóbizottságjavasolja megállapítani a tárgyi közbeszerzési
eljárás 1-6. részei vonatkozásában, hogy a BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és
Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Petőli Utca 20.) Ajánlattevő nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
(5630 Békés. Petöti Utca 20.) Ajánlattevő ajánlata a felhivásban. a Közbeszerzési
Dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt Íbltételeknek maradéktalanul megfelel.
tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata énényes a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. részei
vonatkozásában az alábbi tartalommal:

1 9
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I. rész:

Ajánlattevő —

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,
Név: Víz- és Mélyépítési Korlátolt

Felelősséű Társasá
Székhely: 5630 Békés Petőfl Utca 20.
I. Nettó ajánlati ár (HUF - egész I 12 000 92Q-Ft

• forint):

2. 36 hónapos jótáfláson felül vállalt
többietjótállás Ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap 1-

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM
kivitelezéshe (Igen/Nem):

2. rész:

A1 anlattevo
ÉÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,

Név: Víz- és Mélyépítési Korlátolt
Felelősségű Társaság

Székhely: 5630 Békés Petőli Utca 20.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

53 347 640,-Ft
forint):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás Ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap ±

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM

I kivitelezésbe (Igen/Nem):

3. rész:

Ajánlattevő
BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi,

Név: Víz- és Mélyépítési Korlátolt
Felelősségű_Társaság

Székhely: 5630 Békés Petől Utca 20.
1. Nettó ajánlati ár (HUF - egész

19 471 580 -Ft
forint):
2.36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap

! hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű

! munkavállaló bevonása a NEM
kivitelezéshe (Igen/Nem):
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4. rész:

Ajánlattevő —H!-

BÉKÉS DRKörnyezehédelmi,
Név: Víz- és Mélyépítési Korlátolt

b___________________________________ Felelősségű Társaság
Lékhelx: 5630 Békés PetöÍi Utca 20.

: Nettó ajánlati ár (FILF - egész
5! 543 880.-Ftforint):

2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többietjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap 4-

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM
kivitelezésbe (Igen/Nem):__________________________________________________

5. rész:

Ajánlatlevő
BEKÉS DRÉN Környezetvédelmi,

Név: Víz- és Mélyépitési Korlátolt
Felelősségű Társaság

Székhely: 5630 Békés Petőli Utca 20.
1. Nettó ajánlati ár (I-IUF - egész

9 761 160 -Ftforint):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM
kivitelezésbe (Igen/Nem):

6. rész:

Ajánlattevő__-
BEKES DREN KörnyezeWédelmi,

Név: Víz- és Mélyépítési Korlátolt
‘ Felelősségű Társaság
Székhely: 5630 Békés Petőti Utca 20.
I. Nettó ajánlati ár (HUF - egész 20 274 710.-Ft
forint):
2. 36 hónapos jótálláson felül vállalt
többletjótállás ideje (egész hónap; Kötelezően előírt 36 hónap +

minimum O hónap - maximum 24 12 hónap
hónap):
3. 2 fő hátrányos helyzetű
munkavállaló bevonása a NEM

itvitelezésbe (Igen/Nem):
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VI. Döntési javaslat

A Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy a BÉKÉS DRÉN
Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépitési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés. Petőfl
Utca 20.) Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. részei vonatkozásában az
előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár—érték arányú, érvényes ajánlatnak
minősül. nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlattevö ajánlata tehát a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. részei vonatkozásában érvényes,
tekintettel erre a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a BÉKÉS DRÉN
Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Petöii
Utca 20.) Ajánlattevőt. mint nyertes Ajánlattevőt jelölje meg az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegzésben és a szerződést vele kösse meg azzal, hogy a szerződés hatályba lépésének
feltétele:

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában nettó 6.147.640,- Ft összegű
pótfedezet biztosítása;

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában nettó 5.671.580,- Ft összegű
pótfedezet biztosítása;

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 5. része vonatkozásában nettó 2.561.160,- Ft összegű
pótfedezet biztosítása;

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 6. része vonatkozásában nettó 5.974.710,- Ft összegű
pótfedezet biztosítása.

A fentiek ismeretében a Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy a
tárgyi közbeszerzési eljárás az 1-6. részek vonatkozásában eredményes, amennyiben a
pótfedezet a 2-3. és az 5-6. részekben rendelkezésre áll.

Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága felhatalmazza Mucsi András elnököt, hogy az 1. sz. melléklet
szerinti eljárást lezáró döntést aláírja.

}latáriclő: intézkedésre azonnal
Felelős: Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2019. június 12.

Mucsi András s.k.
bizottsági elnök
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1. sz. melléklet
DÖNTÉS

Békés Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított
„Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása” tárgyú.
a Kbt. I 5. szerinti nyílt kőzbeszerzési eljárásban

Alulírottak. mint a Békés Város Önkormányzata Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottsága tagjai, mint Békés Város Onkormányzata Ajánlatkérő l)öntéshozó
Testülete képviseletében eljárva, a Bírálóbizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozzuk
a „Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása” tárgyú, a Kbt. 115. szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban:
A BEKES DREN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
(5630 Békés. PctöÍ5 Utca 20.) Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési szempontok szerint a
legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatnak minősül, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes a tárgyi közbeszerzési eljárás 1-6. részei
vonatkozásában.

Jelen közbeszerzési eljárás 1-6. részei vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a BÉKÉS
DREN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépitési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630
Békés. Petőli Utca 20.) Ajánlattevő.

Megállapítjuk. hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 4. részei eredményesek.

Megállapítjuk, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás 2-3. és 5-6. részei eredményesek,
amennyiben

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában nettó 6.147.640,- Ft összegű
pótfedezet rendelkezésre áll;

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában nettó 5.671.580,- Ft összegű
pótfedezet rendelkezésre áll;

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 5. része vonatkozásában nettó 2.561.160,- Ft összegű
pótfedezet rendelkezésre áll;

- a tárgyi közbeszerzési eljárás 6. része vonatkozásában nettó 5.974.710,- Ft összegű
pótfedezet rendelkezésre áll.

A tájékoztatás az Ajánlattevők részére megküldhetö.

A szerződések a nyertes Ajánlauevövel a szerződéskötési moratórium lejártát követően
megköthetöek azzal, hogy a szerződések hatályba lépésének feltétele a 2-3. és 5-6. részek
vonatkozásában a szükséges pótfedezet biztosítása.

Kelt: Békés, 2019. június

Muesi András

Bizottság elnöke
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