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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 27316387Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.nfp.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12390420Fax: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

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001023082020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_4628239
2

Pap Károly Utca 4-6.

Budapest HU 1139

Módos István

beszerzes@nfp.hu +36 12390420

http://www.nfp.hu

Igen

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

EKRSZ_4211939
5

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Balogh Zsolt

dmrvzrt@dmrvzrt.hu +36 27505357
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Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2 konstrukció keretében „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című projekt tervezési és 
kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint 
A 339/2014. (XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások 
megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását. 
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése 
is szükséges: 
Göd-Nevelek településrészen a szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve. A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd 
településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek 
településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz. 
A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással 
valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes 
gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/közösségi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb - 
hosszabb nyomóvezetékeken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket a befogadó irányába eső másik öblözet 
gyűjtőhálózatába. 
A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. 
Tervezési területen lévő ingatlanok száma:627db 
Házi bekötések száma(grav.):497db 
Házi átemelő:24db 
Gravitációs gerinccsatorna - Ø200 (KG-PVC SN8):7042fm 
Bekötővezeték - Ø160 műanyag (KG-PVC SN8):2844fm 
Nyomott rendszerű bekötések (D40 KPE):480fm 
Átemelők és nyomóvezetékek: 
N-1; D110 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátm.,104 fm 
D90 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel az N2átemelő 137fm, N-3átem. 244fm,N-4átem. 132fm,N-5átem. 108fm,N-6átem. 
218fm,N-7átem. 102fm,N-8átem.356fm, N-9átem.12fm. 
NY-1 jelű nyomócső:D63 (KPE PN 10, PE100, SDR 17)csőátmérővel 120 fm(nyomott rendszerű gerinccsat.) Az NY-1 jelű 
szennyvíznyomócső keresztezi az Ilka-patakot. 
1 db új átemelő (N-1 jelű) 
Közösségi beemelők: 8 db új közösségi beemelő (N-2...N-9) 
Átemelőhöz tervezett ivóvíz bekötések, vízóraaknák darabszáma: 1 db (N-1 átemelőhöz) 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Göd-Nevelek szennyvíz tervezés és kivitelezés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.nfp.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 302854337Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.dmrvzrt.hu/hu/FooldalA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.dmrvzrt.hu/hu/Fooldal

Nem

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_6126859
5

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Budapest HU110 1053

Stumpf Gábor

anpast@anpast.hu

http://www.nfp.hu
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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:

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:

202A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 202-487079A 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 szaghatás kiküszöbölésére aktív BIOFILTER építendő az N-1 átemelő mellé, az N-2...N-9 jelű közösségi beemelőket passzív, fedlap 
alá telepített biofilterrel kell felszerelni. 
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a 191/2009.
(IX.15.) Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak 
helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. 
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók. 
AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT 
feladata 
A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT 
ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266
/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD. 
AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.5).Kr.(1a)bek-ben foglaltakra.

II. Rész XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

Ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 
1 089 949 659

10452556244Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, Kenyérgyári Út 1
/E.

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)

Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 
alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, 
legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

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:

Szöveges értékelés:

1000.00Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági-pénzügyi, műszaki-szakmai alkalmasságát az ajánlati 
felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta. 
2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 
36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 
2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási 
építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0): 
36 
2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0 
): 
36 
2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember 
települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0 
) : 
36 
2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, 
min: 0): 
36 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 
1 089 949 659 

10452556244Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 
Kenyérgyári Út 1/E.

A karakterkorlátra tekintettel a VI.1. 10. További információk) pontban kerül felsorolásra.

Általános Vállalkozási Műhely Kft. 11263050-2-16, RESYS Mérnöki és Szolgáltató Kft. 11263050-2-16
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Nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 
műszaki vezetés, mérnöki szolgáltatások; tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, 
vagyonvédelem; szakfelügyelet; közműigénybevétellel összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; 
minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezeték tisztítása; 
régészeti munkák; tűzszerészeti munkák; forgalomtechnikai munkák; víztelenítés; irtási munkák; bontási munkák; 
tereprendezés; földmunka; kertészeti munkák, parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe 

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:

2021.03.15Lejárata:2021.03.06Kezdete:

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:

Általános Vállalkozási Műhely Kft., 11263050-2-16, AF.III.1.3) M.2.2, RESYS Mérnöki és Szolgáltató Kft., 11263050-2-16, AF.III.
1.3) M.2.4

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

2021.03.05

2021.03.05
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

emelése; 
szállítás; daruzási munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés; 
vezeték élőre kötése; fúrási, sajtolási munkák; műtárgyépítés; szakipari munkák; kerítésépítés; 
csőszerelés, hegesztés; lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; gépészeti technológiai szerelés; gépészeti munkák; 
energiaellátás, villamos munkák; irányítástechnika, vezérlés; helyreállítási munkák; burkolatépítés; burkolat alépítményi 
munkák; aszfaltmarás 
 
 
Az eljárásban megfelelő ajánlatot tettek: 
Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 
2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 
36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 
2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási 
építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0): 
36 
2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0 
): 
36 
2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember 
települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0 
) : 
36 
2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, 
min: 0): 
36 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 
1 236 059 158 
 
Ajánlattevő neve: Hegedűs & Schmidt Kft. 
Székhelye: 7130 Tolna Bajcsy-Zsilinszky Utca 33 
2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 
36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 
2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási 
építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0): 
36 
2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0 
): 
36 
2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember 
települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0 
) : 
36 
2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási 
projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, 
min: 0): 
36 
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 
1 147 078 250 
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