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+36 00000000Fax:+36 203649034Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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I. szakasz: Ajánlatkérő
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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:

163A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 162-394784A 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

Flygt szennyvíz szivattyú alkatrészek beszerzése Flygt szivattyúkhoz a DMRV Zrt. számára

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Flygt szennyvíz szivattyú alkatrészek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

https://univerzalbeszerzo.hu/

Kbt. Második rész, XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő alkalmazza 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 vagy a legkedvezőbb 
és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el. 
 
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. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat – részenként külön-külön – az alábbiak szerinti értékeli: 
 
 Értékelési szempont        Súlyszám 
1. értékelési részszempont: Előírt 12 hónap jótállási időn felül az ajánlatban nettó 10.000 Ft-ot meghaladó egységárral megajánlott 
termékekre vállalt többlet jótállási idő (0-24 naptári hónap) (hónap)        10 
2. értékelési részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft)        90 
 
Az adható pontszámok minden résszempont esetében: 0-10 pont. 
 
1. értékelési részszempont: Előírt 12 hónap jótállási időn felül az ajánlatban nettó 10.000 Ft-ot meghaladó egységárral megajánlott 
termékekre vállalt többlet jótállási idő (hónap, minimum 0 hónap, de legfeljebb 24 hónap ajánlható meg) 
Kötelező jótállási idő (érvényességi feltétel): 12 naptári hónap. Ajánlatkérő az általa előírt 12 hónap jótállási időn felül az ajánlatban 
nettó 10.000 Ft-ot meghaladó egységárral megajánlott termékekre Ajánlattevő által vállalt többlet jótállási időt értékeli ezen 
részszempont keretében. A megajánlást a kötelező jótállási időn felüli többlethónapok megadásával kell megtenni. A megajánlást 
egész hónapban kell megadni, kizárólag a kötelező jótállási időn felüli többlethónapok megadásával. 0 hónap is megajánlható, az nem 
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét és ebben az esetben a szerződésben az Ajánlatkérő által előírt 12 hónap jótállási idő kerül 
rögzítésre. 0 hónap megajánlása esetén az értékelés során ezen résszempontra az értékelési ponthatár alsó határa szerinti pontszám 
(0) kerül kiosztásra. 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a (1) bekezdésnek megfelelően közli, hogy az 1. értékelési részszempontnál Ajánlatkérő 24 hónapban 
rögzíti a megajánlható többlet jótállási idő azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az 
értékelési ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad. A 24 hónap feletti megajánlás szintén nem eredményez 

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:

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 Tesbu-99 Villamosgépjavító Kft. 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 jelen 
összegzés VI.1.10) pontja tartalmaz.

Szöveges értékelés:

950.00Tesbu-99 Villamosgépjavító Kft.

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 – a benyújtott 2. 
számú hiánypótlásra is figyelemmel – nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, és az 1. sz. hiánypótlását követően 
megfelel a felhívásban megadott alkalmassági követelménynek, így ajánlata érvényes.  
Értékelési szempontokre tett megajánlásai: 
1. Előírt 12 hónap jótállási időn felül az ajánlatban nettó 10.000 Ft-ot meghaladó egységárral megajánlott termékekre vállalt 
többlet jótállási idő (0-24 naptári hónap) (hónap): 
12 hónap 
 
2. Ajánlati ár (nettó Ft): 
29 360 083 128 Ft

11875390213Tesbu-99 Villamosgépjavító Kft., Magyarország 2347 Bugyi, Kossuth Lajos Utca 119/a

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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 vesz igénybe

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá az ajánlatában benyújtott Kbt. 
69. § (4) bekezdés szerinti igazolások, azok hiánypótlása, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő 
adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 
29 360 083 128 Ft

11875390213Tesbu-99 Villamosgépjavító Kft., Magyarország 2347 Bugyi, Kossuth Lajos Utca 119/a

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)

érvénytelenséget, a pontkiosztás során Ajánlatkérő a 24 hónapot meghaladó megajánlásra az értékelési ponthatár felső határával (10 
pont) azonos pontot ad, a szerződésben azonban a tényleges megajánlás kerül rögzítésre, valamint az értékelés során az arányosítás 
képletét Ajánlatkérő úgy alkalmazza, hogy az Alegjobb érték helyébe az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb mértéket 
helyettesíti be, azaz a 24 hónapot, nem pedig az ezt meghaladó megajánlás értékét. 
Az 1. részszempont esetén az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás (a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. 
pont ab) alpontja) szabályai szerint jár el a fentiek figyelembevételével, és a pontszám az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra az 
alábbiakban meghatározott eltéréssel: 
Egyenes arányosítás (1. részszempont): 
         
Pajánlat        =(Avizsgált/Alegjobb)        * (Pmax  - Pmin) + Pmin* S                                         
 
ahol: 
Pajánlat = az vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan 
Alegjobb = Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb szint (24 hónap) 
Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan 
Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám (10 pont) 
Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám (0 pont) 
S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám 
 
Folyt.köv.: VI.1.10) pont
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Az V.2.5) pont folytatása: Az Alegjobb (azaz a legkedvezőbb megajánlás) helyére tehát minden esetben az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § 
(1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb szint (24 hónap) kerül behelyettesítésre. 
 
2. értékelési részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) 
Az „Ajánlati ár (nettó Ft)” értéket egész számra kerekítve, nettó Ft összegben kell megadni a Felolvasólapon. 
 
Az „Árlista” kitöltési útmutatója: 
Ajánlattevőnek a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Árlistát teljes körűen, valamennyi tételre kiterjedően kell beáraznia, 
megadva az egyes termékek egységárát nettó Forintban. A táblázat végén az egységárak összességéből adódik a Felolvasólapon 
megadandó ajánlati ár, mely a jelen pont szerint értékelésre kerül. Az Árlista összesítő „Ajánlati ár (nettó Ft)” sorának meg kell 
egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett „Ajánlati ár (nettó Ft)” értékkel. 
Ajánlattevő köteles az Árlista valamennyi sorát beárazni (0 forintos megajánlás nem tehető) a táblázat Ajánlatkérő által kitöltött celláit 
módosítani, összevonni, felcserélni nem lehet. Amennyiben valamely sorban nem kerül feltüntetésre ár, úgy az a teljes ajánlat 
érvénytelenségéhez vezethet! 
Egyenértékű termék esetén az Árlistában feltüntetendő a megajánlott termék pontos megnevezése és cikkszáma. 
 
A 2. részszempont esetén az Ajánlatkérő a fordított arányosítás (a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. melléklet A. 1. 
pont aa) alpontja) szabályai szerint jár el a fentiek figyelembevételével, és a pontszám az alábbi képletek alapján kerül kiszámításra: 
 
Fordított arányosítás (2. részszempont): 
Pajánlat        =(Alegjobb/Avizsgált)        * (Pmax  - Pmin) + Pmin* S 
                                                 
ahol: 
Pajánlat = a vizsgált ajánlat kapott pontszáma az adott részszempontra vonatkozóan 
Alegjobb = A beérkezett legjobb ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan 
Avizsgált = A vizsgált ajánlat az adott részszempontra vonatkozóan 
Pmax = Az adott részszempontra vonatkozóan maximálisan adható pontszám 
Pmin = Az adott részszempontra vonatkozóan minimálisan adható pontszám 
S = Az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszám 
 
Abban az esetben, ha az Ajánlattevő a fenti értékelési szempontrendszer valamely elemére nem tesz megajánlást (azaz a 
felolvasólapon semmilyen számadatot nem szerepeltet), úgy ajánlata érvénytelen. 
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 pontszámokat 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. 

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:

2020.12.03Lejárata:2020.11.24Kezdete:

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:

2020.11.23

2020.11.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

 
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legkedvezőbb ajánlatnak. 
 
További információk a Kbt. 81. § (4-)-(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 Tesbu-99 
Villamosgépjavító Kft. 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 neve: Expert Plussz Víz és Szivattyútechnika Kft. 
Székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4 4. em. 1 /a 
 
1. Előírt 12 hónap jótállási időn felül az ajánlatban nettó 10.000 Ft-ot meghaladó egységárral megajánlott termékekre vállalt többlet 
jótállási idő (0-24 naptári hónap) (hónap): 
24 hónap 
 
2. Ajánlati ár (nettó Ft): 
33 170 134 728 Ft 
 
2. Ajánlattevő neve: Xylem Water Solutions Kft. 
Székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 9. 
 
1. Előírt 12 hónap jótállási időn felül az ajánlatban nettó 10.000 Ft-ot meghaladó egységárral 
megajánlott termékekre vállalt többlet jótállási idő (0-24 naptári hónap) (hónap): 
24 hónap 
 
2. Ajánlati ár (nettó Ft): 
35 622 854 594 Ft
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