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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax:+36 203680287Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 27316387Fax:Telefon:E-mail:

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:

THM prekurzor eltávolítása ivóvíz vezetékekbőlKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001295922019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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Ceglédi Mónika
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www.dmrvzrt.hu

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_
47962930

Üllői Út 131

Budapest HU212 1091

Lendvai Beáta

kozbeszerzes@
univerzalbeszerzo.hu

http://www.univerzalbeszerzo.hu
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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:

215A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 215-528713A 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

THM prekurzor eltávolítása az ivóvíz vezetékekből a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt szolgáltatási területén. THM prekurzor 
eltávolítása az ivóvíz vezetékekből a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt szolgáltatási területén szivaccsal végzett mechanikus tisztítási 
technológiával. A szolgáltatás végzése jellemzően az alábbi anyagú csővezetékeken történhet: acél, azbesztcement, KM-PVC, KPE, 
DN80-300 átmérőtartományban. A szolgáltatás végzésére a szivaccsal végzett mechanikai tisztítás technológiájának ismerete és 
alkalmazása kötelező ajánlatkérői előírás, ahelyett más technológia alkalmazása nem lehetséges, azzal, hogy a szivaccsal végzett 
tisztítás technológiája más eljárással kiegészíthető a kivitelező javaslata alapján. A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a 
közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza. Ajánlatkérő tárgyi feladat elvégzésére nettó 170.000.000,-HUF keretösszegre, 
2022. 05.21-ig terjedően határozott időre időre kíván keretszerződést kötni. Ajánlatkérő által tervezett megrendelni kívánt teljes 
folyóméter mennyiség 365660 folyóméter. A feladatok megrendelésére az üzemeltetési követelmények és a vízminőség adatok 
függvényében kerül sor, Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a keretösszeg 70%-a szerinti mennyiségben (nettó 119.000.000,-HUF
) határozta meg, a keretösszeg 30%-a mértékű mennyiség (nettó 51.000.000,-HUF) opcionálisan megrendelhető .

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

THM prekurzor eltávolítása ivóvíz vezetékekből

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

Kbt Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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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)

A pontozás módszere: Az 1. részszempont 1. és 2. alszempontjai esetében: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat megkapja 
a maximális 15 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított arányosítással (relatív arányosítással) kerül 
meghatározásra. A 2. részszempont esetében: az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat megkapja a 
maximális 15 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb 
értékhez viszonyítva kerül meghatározásra azzal, a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték megajánlása esetén az alsó ponthatár szerinti pontszám (0) is kiosztásra kerül (több, értékelésre kerülő 
ajánlat esetén, amennyiben van a minimum mértéknél kedvezőbb megajánlás) és csak a közbenső értékek értékelése körében 
alkalmazható az arányosítás. Fordított arányosítás (1. részszempont 1. és 2. alszempontjai): Pajánlat =(Alegjobb Avizsgált)* (Pmax - 
Pmin) + Pmin* S ahol: Pajánlat = az 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 Legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározása (2. részszempont): Pvizsgált =((Avizsgált- Alegkedvezőtlenebb) (Alegkedvezőbb- Alegkedvezőtlenebb)) * (Pmax - Pmin) 
+ Pmin * S ahol: Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a 
pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire 
a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Ajánlatkérő a számítás során 
valamennyi részszempont és alszempont vonatkozásában kettő tizedesjegyig határozza meg a kapott pontszámokat.

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:

150

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

Ajánlattevő a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot nyújtotta be.Szöveges értékelés:

1650AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nyilatkozatai és Ajánlatkérő által elvégzett ellenőrzések az ESPD dokumentum által lefedett és Ajánlatkérő által 
ellenőrzött a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem álltát és az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelménynek (III.1.3. Műszaki, ill. szakmai alkalmasság M.1. és M.2. pont szerint) való megfelelését a benyújtott igazolások 
bírálata alapján alátámasztották. Ajánlattevő által kötelezően csatoltandó nyilatkozatok teljeskörűen és megfelelő tartalommal 
kerültek az ajánlatban csatolásra. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. részszempont Ajánlati ár nettó HUF/
folyóméter 1. alszempont Ajánlati ár DN 80-150 mm átmérőjű vezetékekre vonatkozóan nettó HUF/folyóméter:470 2. alszempont
Ajánlati ár DN 200-300 mm átmérőjű vezetékekre vonatkozóan nettó HUF/folyóméter:560 2. részszempont Megrendeléstől 
számított rendelkezésre állási idő munkanapban megadva Megrendeléstől számított rendelkezésre állási idő munkanapban 
megadva (4-14 munkanap között) (maximum 14 munkanap ajánlható meg):4

14064726210AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3326 
Ostoros, Damjanich János Utca 10.

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

1A 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

Igen
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A szerződés a Kbt. 131. (8). bekezdés a.)pontja alapján a 10 napos moratórium letelte előtt is megköthető, mivel egy ajánlat érkezett 
be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.20Lejárata:2020.02.11Kezdete:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot bírálta, az abban foglaltakat megvizsgálta a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak való megfelelés tekintetében, az 
ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) tekintetében a szükséges ellenőrzéseket elvégezte. Ajánlatkérő 
által 2 alkalommal kibocsátott hiánypótlási felhívásra a teljesítési határidőben adott válaszok alapján az eljárást megindító 
Felhívásban, Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelés 
tekintetében az alábbi megállapításokat tette Ajánlatkérő: Nevesített vizsgált kizáró okok és alkalmassági feltételek: Ajánlatkérő 
az ajánlati felhívásban előírta: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő 
továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági 
szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlattevő nyilatkozatai és 
Ajánlatkérő által elvégzett ellenőrzések az ESPD dokumentum által lefedett és Ajánlatkérő által ellenőrzött a Kbt. 62. § (1) és (2) 
bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem álltát és az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (III.1.3. Műszaki, ill.
szakmai alkalmasság M.1. és M.2. pont szerint) való megfelelését a benyújtott igazolások bírálata alapján alátámasztották. 
Ajánlattevő által kötelezően csatoltandó nyilatkozatok teljeskörűen és megfelelő tartalommal kerültek az ajánlatban csatolásra. A
fenti dokumentumok alapján Ajánlatkérő megállapította az ajánlat érvényességét. A Kbt. 69.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt és 
elvégzett bírálati cselekmények alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata az értékelési szempontra 
tekintettel a legjobb érték-arányú ajánlatot adta.

14064726210AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3326 Ostoros,
Damjanich János Utca 10.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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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: 2020.02.10

2020.02.10




