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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:+36 203441802Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dmrvzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.dmrvzrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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 
neve:

Fót NA 600 csőbélelés rekonstrukciójaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000358132020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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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

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

A beszerzés tárgya a DMRV Zrt. üzemeltetésében lévő, a 71. sz. Budapest – Veresegyház - Vác vasútvonal déli oldali tolózár aknától a 
fóti gyermekváros közt húzódó 1112 m DN 600 mm azbesztcement anyagú vízvezeték rekonstrukciója a 0+533,8 - 1+112,0 szelvények
között, valamennyi közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kapcsolódó feladat ellátásával. A kiviteli tervek alapján a DN500 
mm ÜPE (üvegszál erősítéses poliészter) cső beépítése szükséges, a hátűr kiinjektálásával. Továbbá a szakaszon lévő szerelvényaknák 
felújítása, valamint a kivitelezés idején a vízellátást biztosító D315 mm KPE repülővezeték kiépítése is kivitelezői feladat. A kivitelezés 
során biztosítani kell a folyamatos ivóvíz ellátást. A keletkező építési és bontási hulladék kezelését a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 
együttes rendeletben előírtak szerint köteles kezelni. A munkaterületről elszállítani csak sittet lehetséges. A kivitelezést követően 
kötelező a munkaterület eredeti állapotának visszaállítása. Jelen építési beruházás megvalósulásának nem feltétele a vízjogi engedély 
megléte, a tevékenység csupán bejelentés köteles, mely bejelentést Ajánlatkérő elvégzett. A tárgyi beruházás egyes főbb mennyiségi 
adatai: - DN315 PE vezeték építése ideiglenes vízellátás céljából- 584 fm - PP, PE, KPE nyomócső szerelése- 49,8 m - meglévő DN600 
ívóvízvezeték bélelése DN500 SN10.000 PN10bar ÜPE csővel kuplungos kötéssel -578,2 m - Csővezetékek bélelés előtti tisztítása 
mechanikusan és nagynyomású mosással, DN 300-600 között- 578,2 m A feladatellátás magában foglalja valamennyi, a közbeszerzési 
dokumentumokban szereplő kapcsolódó munka és feladat elvégzését is, ideértve az előírás szerinti burkolat helyreállítást, a szükséges 
mérések, nyomás- és üzemképességi próbák elvégzését is, a kapcsolódó műszaki berendezések, a kivitelezéshez szükséges és 
beépítendő valamennyi anyag beszerzését és beépítését, felszerelését, üzembe helyezését, műszaki átadását (nyomáspróba 
szakaszonkénti elvégzését is ideértve), a szükséges dokumentumok egyidejű átadásával. A lejáró engedélyek és közműpecsétek 
megszerzése és/vagy meghosszabbítása is a feladat részét képezi. Vállalkozó feladatát képezi a rekonstrukcióval érintett összes 
ingatlan tulajdonosánál, illetve kezelőjénél a munkakezdéshez szükséges bejelentések megtétele, engedély beszerzése. Nyertes 
Ajánlattevő köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény annak 
funkciói szerinti teljeskörű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Fót NA 600 csőbélelés rekonstrukciója

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.univerzalbeszerzo.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.univerzalbeszerzo.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás



EKR000358132020
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)

1. (Ajánlati ár) szempont: fordított arányosítás, 2. (Többletjótállás) és 3. (Hibajavítás megkezdése): A Közbeszerzés Hatóság KÉ 2020. 
évi 60. szám; 2020. március 25. Útmutatójának V. pontja szerint.

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:

Az értékelés szempontjai: 1. Ajánlati ár (súlyszám: 70), 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) (súlyszám: 20), 3. Jótállás körébe eső meghibásodások esetében a hibajavítás 
megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetén (egész 
órában megadva 12-48 óra között) (súlyszám: 10). Az értékelés módszere: 1. (Ajánlati ár) szempont: fordított 
arányosítás, 2. (Többletjótállás) és 3. (Hibajavítás megkezdése): A Közbeszerzés Hatóság KÉ 2020. évi 60. szám
; 2020. március 25. Útmutatójának V. pontja szerint. Szöveges értékelés: 1. Ajánlati ár: Megajánlás: nettó 
145.450.000 Ft; pontszám: 10; súlyozott pontszám: 700. 2. Többletjótállás: 48 hónap; pontszám: 10; súlyozott 
pontszám: 200. 3. Hibajavítás megkezdése: 12 óra; pontszám: 10; súlyozott pontszám: 100. Az ajánlattevő 
pontszáma összesen: 1000. Az ajánlattevő az értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot 
nyújtotta be.

Szöveges értékelés:

1000BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű 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 ajánlattevő megajánlásai: 1. Ajánlati ár: 145.450.000 Ft; 2. Többletjótállás: 48 hónap, 3. Hibajavítás 
megkezdése: 12 óra.

10381328241BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs Utca 29.

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

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:

Igen
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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:

2020.07.30Lejárata:2020.07.21Kezdete:

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:

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:

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:

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 fedezetre (nettó 152.000.000 HUF) tekintettel is megfelelő. Az 
ajánlattevő az értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be. Az ellenszolgáltatás összege: nettó 
145.450.000 Ft.

10381328241BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs Utca 29.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Karakterkorlát miatt a "VI.1.10) További információk" pontban került feltüntetésre.

nem ismert

2020.07.20

2020.07.20
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: burkolatbontás, nyílt árkos építés, földmunka, út alatti átfúrás, sajtolás, bontási hulladék kezelés, elszállítása, lerakása, 
minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok, út, járda és burkolat helyreállítás, térburkolat építés, tervezés, tervezői művezetés, vasbeton
szerkezetek építése, forgalom technika kiépítése, acélhegesztés, geodéziai tevékenység, megszűnő vezeték eltömedékelése, injektálása
, mérnöki szolgáltatások, állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; szakfelügyelt közmű igénybevétellel összefüggő szolgáltatások; 
közműkiváltások/áthelyezése; víztelenítés; tereprendezés; daruzási munkák; vezetéképítés; műtárgyépítés; lakatosszerkezetek 
lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; gépészeti munkák; szállítás; energiaellátás, villamos munkák; irányítástechnika, 
vezérlés; vízépítési munkák. Az ajánlattételi felhívás „V.2. További információk” pontjának 18./ pontja szerint „Ajánlatkérő a Kbt. 81. § 
(4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.” A 
Kbt. 81. § (5) bekezdésére figyelemmel el nem bírált ajánlatok: 1. Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (
adószám: 13961149-2-44; megajánlásai: 1. Ajánlati ár: 225.000.000 Ft; 2. Többletjótállás: 36 hónap; 3. Hibajavítás 48 óra). 2. 
DEPON-BAU MAGAS ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.: (adószám: 14630129-2-41; megajánlásai: 1. Ajánlati ár: 178.293.059 Ft; 2. Többletjótállás:
1 hónap; 3. Hibajavítás 48 óra).

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:




