HL/S S50
13/03/2012
80942-2012-HU

Tagállamok - Építési beruházás - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

1/4

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80942-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák
2012/S 50-080942
Tájékoztató az eljárás eredményéről
Építési beruházás
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetés
Zsámboki út 2/a.
Címzett: Horváth László
2115 Vácszentlászló
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 28485128
E-mail: polg.hiv.vacszentl@invitel.hu
Fax: +36 28485143
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Környezetvédelem

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

A szerződéshez rendelt elnevezés
"FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció szennyvíztisztítójának
és a tisztított szennyvíz elhelyezésének tervezése és kivitelezése tárgyában".

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Vácszentlászló külterülete.
Hrsz.: 035; 037.
Zsámbok külterülete.
Hrsz.: 076/55-076/61.
NUTS-kód HU102

II.1.3)

Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

II.1.4)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szerződés meghatározása/tárgya:
"A vácszentlászlói agglomeráció szennyvíztisztítójának és a tisztított szennyvíz elhelyezése kapcsán felmerülő,
a dokumentációban részletesen meghatározott tervezési és kivitelezési munkák elvégzése.".
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Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve).
"A Vácszentlászlói agglomeráció 750 m3/d-os újonnan létesítendő biológiai vagy az ajánlattevő által
megajánlott műszaki megoldáson (technológián) alapuló szennyvíztisztító telepének valamint a tisztított
szennyvíz elhelyezésének a komplett tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése a tisztított szennyvízre
vonatkozó határértékek betartásával, a dokumentációban meghatározott követelmények szerint.
Az ajánlatkérő a dokumentáció 5. kötetében indikatív tervet bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az
ajánlattevők jogosultak arra, hogy ajánlatukat az indikatív tervben meghatározott vagy az abban foglaltaktól
eltérő technológiára tegyék meg.
Főbb munkarészek:
— Tervezési munkarészek elvégzése: részletes talajmechanikai feltárások a telep és a tisztított szennyvíz
elhelyezés teljes területén. Vízjogi létesítési engedélyezési és építési engedélyezési dokumentációk elkészítése
az engedélyek beszerzésével együtt, amennyiben az ajánlattevő az indikatív tervben foglaltaktól eltérő műszaki
megoldásra tesz ajánlatot. A kiviteli és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a próbaüzemi tervvel, az
ideiglenes és végleges kezelési, üzemeltetési és karbantartási utasításokkal,
— Az új biológiai vagy az ajánlattevő által megajánlott műszaki megoldáson (technológián) alapuló
szennyvíztisztító telep komplett megvalósítása az építési és szerelési munkák komplett elvégzésével, gépek és
berendezések beszerzésével, a 12 hónapos próbaüzem lefolytatásával, a megvalósult mű megkövetelt műszaki
paramétereinek igazolásával valamint a üzemeltető személyzet betanításával az alábbi fő részek szerint:
szennyvíz mennyiség mérés, biológiai tisztítás létesítményei, iszapkezelés és iszapvíztelenítés, fertőtlenítés,
kezelőépület, telepi külső infrastruktúra (út, ivóvíz bekötés, külső villamos energia ellátás, transzformátor, stb.)
és telepi kiszolgáló (közlekedési utak, járdák, csapadékvíz elvezetés, közművezetékek, kerítés, parkosítás, stb.)
létesítmények, műszerezés és folyamatirányítás,
— Az új tisztított szennyvíz elhelyező nyárfás vagy az ajánlattevő által megajánlott tisztított szennyvíz
elhelyező telep komplett megvalósítása az építési és szerelési munkák komplett elvégzésével, a próbaüzem
lefolytatásával, a megvalósult mű megkövetelt műszaki paramétereinek igazolásával az alábbi fő részek szerint:
tisztított szennyvízelhelyező telep, monitoring rendszer, befogadóba való csatlakozás kialakítása.
A beszerzés tárgya szerinti feladatok részletes műszaki tartalma az ajánlati dokumentációban található.
A megajánlott szerződéses árnak nettó 21 000 000 HUF mértékű tartalékkeretet (feltételes összeget) kell
tartalmaznia.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 526 000 000. Pénznem: HUF.
II.1.5)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
45220000, 45111291, 45232420, 45232423, 45232411, 45232450, 45240000, 45252100, 45252130, 45252140,
71320000

II.1.6)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.2)

A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1)

A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 450 000 000,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2)

Bírálati szempontok
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IV.2.1)

Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Lásd a VI.2) pontban!. Súlyszám 1

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 060-096960 26.3.2011
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 095-154782 18.5.2011
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 001
Rész száma: 1 - Elnevezés: Fővállalkozási szerződés.
V.1)
Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
18.11.2011
V.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.3)

A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
UTB Envirotec Zrt.
Lomb u. 15.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: adeli@utb.hu
Telefon: +36 14133600
Fax: +36 14133601

V.4)

A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 526 000 000,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 450 000 000,00 HUF
Áfa nélkül

V.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének
értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: -.
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VI.2)

További információk:
Az ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevővel 2012. február 8-án kötötte meg, figyelemmel arra, hogy
korábban jogorvoslati eljárás volt folyamatban.
A IV.2.1) pontra vonatkozó részszempontok és súlyszámok:
Részszempont Súlyszám:
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF-ban) 70.
A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső elektromos energia mennyisége (kWh). 10.
A megvalósítandó létesítmény üzemeltetésének első 2 évére eső vegyszermennyiség: 3.1. A megvalósítandó
létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső 90 g/l Cl2 tartalmú nátrium hypoklorid mennyiség (liter) {súlyszám:
3} 3.2. A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső polielektrolit hatóanyag mennyiség
(kg) {súlyszám: 3} 3.3. A megvalósítandó létesítmény által felhasznált, első 2 évre eső Fe-III hatóanyag
mennyiség(kg) {súlyszám: 2}.
Jótállási idő (hónap) 8.
Napi késedelmi kötbér (nettó Egyösszegű Ajánlati Ár %-ában) 4.

VI.3)

Jogorvoslati eljárás

VI.3.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszezesektanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.3.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 323. § szerint.

VI.3.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszezesektanacsa.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.4)

E hirdetmény feladásának időpontja:
8.3.2012
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