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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
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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

Nyertes ajánlattevő feladata a DMRV Zrt. üzemeltetésében lévő, Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utcai ivóvízvezeték kiváltás kiviteli 
munkáinak ellátása, a 35100-8282/2020.ált. számú vízjogi létesítési és megszüntetési engedély és az engedélyezési 
tervdokumentációknak megfelelően. 
Erdőkertes, Mikszáth Kálmán utcában 1990-ban épült NA200 és NA150 KM-PVC vízvezeték üzemel. A vezeték a bekötésekkel együtt 
elöregedett, korrodált állapotú. Az elmúlt években a meghibásodások száma megnőtt.  
Erdőkertesen a Mikszáth Kálmán utcába tervezett vezetékcsere két vezeték méretből áll. A szakasz elején V-1 jelű vezeték (D225x13,4 
PE100 PN10 KPE vezeték) a Fő utcától indul, a Fő utcában lévő, NA 200 KM-PVC vezetékről ágazik le. A vezeték a Szabadkai útnál 
egy elbontásra kerülő aknában lévő csomóponthoz csatlakozik. Ebből az elágazástól a Mikszáth utca mentén D160 KPE vezeték 
folytatódik, amely a tervezés során V-2 jelű vezetéknek lett elnevezve. A Mikszáth Kálmán utcába tervezett vezetékcsere másik 
szakasza a V-2 jelű vezeték (D160x9,5 PE100 PN10 KPE vezeték) a Szabadkai utcában lévő csomóponttól indul, miután a Szabadkai 
utca felé a D225 KPE vezeték leágazik. A kiváltandó vezeték mennyisége: V-1 vezetéknél 621 fm, V-2 vezetéknél 279 fm. 
A V-1 és a V-2 vezetékkiváltás teljes hosszában az utca mindkét oldalán lévő, összesen 76 db házi bekötéseket a mérőaknában lévő 
mérőóráig cserélni kell D32 KPE vezetékre a szükséges szerelvényekkel. 
A tervezett vezeték a meglévővel azonos nyomvonalon melléfektetéssel készül.  
A vezetékcsere során a meglévő vezetéket az új fektetését és átkötését követően el kell távolítani. Azokon a helyeken, ahol a 
felhagyott vezeték eltávolítása nem lehetséges, ott a vezetéket cementpéppel teljes keresztmetszetben ki kell injektálni. 
A vezetékfektetést követően a burkolat kopórétegét teljes pályaszélességben 5 cm mélységben vissza kell marni és új Ac11 aszfalt 
kopóréteget kell teríteni 4525 m2 felületen. 
A feladatellátás magában foglalja valamennyi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő kapcsolódó munka és feladat elvégzését is, 
ideértve az előírás szerinti burkolat helyreállítás, a szükséges mérések, nyomás- és üzemképességi próbák elvégzését is. A 
munkakezdési, burkolatbontási engedélyt a nyertes ajánlattevőnek kell megkérnie. 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét. Vállalkozó feladata a kijelölt építési területen megvalósítandó feladat 
tekintetében valamennyi szükséges munka elvégzése a kész állapot létrehozásával, mely magában foglalja jelen felhívásban és 
mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti és azoknak mindenben 
megfelelő munkák teljeskörű elvégzését, a kapcsolódó műszaki berendezések, a kivitelezéshez szükséges és beépítendő valamennyi 
anyag beszerzését és beépítését, felszerelését, üzembe helyezését, műszaki átadását (nyomáspróba szakaszonkénti és integrált 
elvégzését, fertőtlenítést, élőre kötést, munkagödör visszatöltését is ideértve), a szükséges dokumentumok egyidejű átadásával. 
Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő 
létesítmény annak funkciói szerinti teljeskörű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához. Nyertes Ajánlattevő 
köteles a munkák teljesítését, ill. befejezését érintő minden alkalmazandó jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, szabványnak és 
előírásnak megfelelően eljárni. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Erdőkertes, Mikszáth Kálmán u. vízvezeték kiváltás

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. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

150

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

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglaltakat, és az ajánlatok bírálatát (beleértve 
az adott esetben aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatát) az értékelést követően az értékelési 
sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el. Ajánlatkérő az értékelést követően 
megállapította, hogy a legjobb ár-érték arányú ajánlat a Bajkor 24 Bt. ajánlata, és az által megajánlott ajánlati 
ár nem minősül aránytalanul alacsonynak, az ajánlat nem tartalmaz teljesíthetetlen kötelezettségvállalást sem. 
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alkalmazására tekintettel el nem bírált ajánlatokról további információkat a 
jelenösszegzés VI.1.10) pontja tartalmaz.

Szöveges értékelés:

1050.00Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az 
eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és 
tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt 
követelményeknek. Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 138.882.366 HUF; 2. 
Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési 
munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-36 hónap között): 0 hónap; 3. Hibajavítás megkezdése a bejelentés 
időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében (egész órában megadva 12-48 óra között): 48 
óra. 

21539745207Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság, Magyarország 2400 Dunaújváros, Arany 
János Utca 26

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

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:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, valamint a kizáró okok tekintetében az ajánlattevő 
nyilatkozata és az ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, 
továbbá az ajánlat az ajánlatkérő számára rendelkezésre álló, megemelt fedezetre tekintettel is megfelelő. Ellenszolgáltatás 
összege: 138.882.366 Ft.

21539745207Bajkor 24 Ingatlanügynöki és építőipari Betéti Társaság, Magyarország 2400 Dunaújváros, Arany János 
Utca 26

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)

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. 
§-a (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli.  
1.        Ajánlati ár                                                                 
nettó HUF-ban megadva  
 
2.        Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára 
vonatkozóan                         
Egész hónapban megadva. 
 
Ajánlatkérő ezen értékelési alszempontnál az elvégezett kivitelezési munkára Ajánlatkérő által előírt 36 naptári hónap jótállás felett 
vállalt jótállási időt értékeli. Ajánlatkérő maximum pontszámmal értékeli azon megajánlásokat, ahol az előírt 36 hónap jótállási időn 
felül további 36 hónap vagy annál több jótállási időt vállalnak. 
 A Felolvasólapon a kötelezően előírt 36 hónapos jótállási időn felül vállalt jótállási idő mértékét kell feltüntetni egész hónapban, 
egész számban.  
Példa 1: Ajánlattevő 60 hónap jótállási időt vállal, ez esetben 24 hónapot kell a Felolvasólapon feltüntetni, azaz az Ajánlatkérő által 
kötelezően előírt jótállási időn felüli mértéket. Ebben az esetben a 24 hónap többlet jótállási idő kerül értékelésre. 
Példa 2: Ajánlattevő 48 hónap jótállási időt vállal, ez esetben 12 hónapot kell a Felolvasólapon feltüntetni, azaz az Ajánlatkérő által 
kötelezően előírt jótállási időn felüli mértéket. Ebben az esetben a 12 hónap többlet jótállási idő kerül értékelésre. 
Példa 3: Ajánlattevő 36 hónap jótállási időt vállal, ez esetben 0 hónapot kell a Felolvasólapon feltüntetni, azaz a kötelezően előírt 
jótállási időn felüli mérték ez esetben 0 hónap, ez a megajánlás kerül értékelésre. Amennyiben Ajánlattevő nem vállal a kivitelezési 
munkára vonatkozó kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül többlet jótállási időt, a Felolvasólapon a „0” érték kell, hogy 
szerepeljen. 
 Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésnek megfelelően közli, hogy a 2. értékelési alszempont (kötelező jótállási időn felül vállalt többlet 
jótállási idő) esetén 36 hónapban rögzíti a többlet jótállási idő azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 
A 2. alszempont esetén a „0” megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 
 
3.         Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében (egész 
órában megadva 12-48 óra között) 
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján 48 órában határozza meg azt az elvárást, aminél 
kedvezőtlenebb Ajánlattevő megajánlása nem lehet. 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésnek megfelelően közli, hogy a 3. értékelési alszempont kötelezően előírt alkalmassági időtartama 
alatt a javítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetén 12 órában rögzíti 
a javítás megkezdésének a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében azon 
legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 
pontot ad. 
A 3. alszempont esetén a 48 óránál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi! 
Fordított arányosítás (1. részszempont): 
Pajánlat        = (Alegjobb/Avizsgált)* (Pmax  - Pmin) + Pmin* S 
Arányosítás (2., 3. részszempont): 
Pajánlat        =(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb/Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)* (Pmax  - Pmin) + Pmin*S 
A Pajánlat pontszámot az értékelés során ajánlatkérő a matematikai kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé 
történik a kerekítés) két tizedesjegyig veszi figyelembe, számítja ki. 
A fenti értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatott módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal 
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legkedvezőbb ajánlatnak. 
                         
 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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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:

2020.09.14Lejárata:2020.09.10Kezdete:

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:

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel Ajánlattevő az ajánlatát 
az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta.

12588332211Artifex J+J Kft, Magyarország 2890 Tata, Kakas Utca 38

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 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:

nem releváns

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

Bontás, hulladékelszállítás Keverékkészítés Felvonulási létesítmények telepítése Dúcolás, földpartmegtámasztás Víztelenítés 
Zsaluzás és állványozás Talajtömörségi vizsgálatok Irtás, föld -és sziklamunka ( gépi és kézi ) Közművezetékek -és szerelvények 
bon

Mádai Balázs Gábor (2400 Dunaújváros, Hegyekalja u. 30.)

2020.09.09
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az eljárásban benyújtottak egy, az ajánlattételi határidő lejárta után visszavont ajánlatot. 
További információk a Kbt. 81. § (5) bekezdése alkalmazására tekintettel el nem bírált ajánlatokról: 
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglaltakat, és az ajánlatok bírálatát (beleértve az adott esetben 
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatát) az értékelést követően az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végezte el. Ajánlatkérő az értékelést követően megállapította, hogy a legjobb ár-érték arányú ajánlat a Bajkor 24 Bt. 
ajánlata, és az által megajánlott ajánlati ár nem minősül aránytalanul alacsonynak, az ajánlat nem tartalmaz teljesíthetetlen 
kötelezettségvállalást sem. Tekintettel a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására, Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők 
ajánlatát nem vonta bírálat alá: 
1. Ajánlattevő: FÜZES-BAU Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 1. Ajánlati ár (nettó HUF):        
145.450.500 HUF; 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő 
az elvégzett kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-36 hónap között): 0 hónap; 3. Hibajavítás megkezdése a 
bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében (egész órában megadva 12-48 óra között): 
48 óra.  
2. Ajánlattevő: MANGO-TEX Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság: 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 
148.500.000 HUF; 2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett 
kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-36 hónap között): 0 hónap; 3. Hibajavítás megkezdése a bejelentés 
időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nemjelentő hibák esetében (egész órában megadva 12-48 óra között): 48 óra.  
3. Ajánlattevő: Tau-Bau Építőipari, személyi és gazdasági szolgáltató Kft.: 1. Ajánlati ár (nettó HUF): 141.367.150 HUF; 2. Ajánlatkérő 
által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időaz elvégzett kivitelezési munkára vonatkozóan 
(egész hónapban megadva 0-36 hónap között): 0 hónap; 3. Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy 
balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében (egész órában megadva 12-48 óra között): 48 óra.

VI.1.10) További információk:
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