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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 
neve:

Tahitótfalu szennyvízcsatorna rekonstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:
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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 Tahitótfalu, Bercsényi utcában üzemelő, rossz műszaki állapotú cca. 1010 
folyóméter hosszú NÁ200 kőagyag csatorna rekonstrukciója.  
Az érintett területen NÁ200 kőagyag gravitációs csatorna üzemel, melyre a határoló ingatlanok csatlakoznak. A befogadó Visegrádi 
úton üzemelő NÁ300 ac. csatorna meglévő, és átépítendő tisztítóaknája. A csatorna szakasz ettől az aknától az új, 29. jelű aknáig 
azonos nyomvonalon átmérőben és mélységben felújításra/átépítésre kerül. A Visegrádi út alatt a csatorna védőcsőben való átfúrással 
építendő ki. A vezeték keresztezi a 11 sz. főközlekedési út 30+726 kmsz.-ét. A felújítandó csatorna nyomvonala és aknakiosztása nem 
változik, minden aknát eredeti helyén kell felújítani hagyományos beton elemekből, vagy műanyag tisztítóidomokból. Az ingatlanok 
bekötései szintén eredeti nyomvonalukon és mélységben kerülnek felújításra egységesen NÁ160 KG-PVC csőből 10‰-es lejtéssel. 
 
Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő 
létesítmény annak funkciói szerinti teljeskörű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához. 
 
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. Az adott esetben 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. 
 
 Részletes műszaki követelmények a műszaki dokumentációban.  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tahitótfalu szennyvízcsatorna rekonstrukció

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész - XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ár szempont  
-Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva [súlyszám: 70] 
 
Minőségi kritérium szempont 
-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] 
-Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében, a teljes jótállás 
időtartama alatt (egész órában megadva 12-48 óra között) [súlyszám:10] 
 
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (tartalékkeret nélkül)  
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 

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:

101

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

Szöveges értékelés:

1000Artifex J+J Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 
Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva: 119 049 076 Ft  
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): 36 
Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében, a teljes 
jótállás 
időtartama alatt (egész órában megadva 12-48 óra között):12 
 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján – a hiánypótlás teljesítését követően- megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 114. § 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon igazolta, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a kizáró okok 
tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján is alkalmas a szerződés teljesítésére és 
nem esik kizáró okok hatálya alá.

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

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

2A 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:

Igen
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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:

Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva: 119 049 076 Ft  
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): 36 
Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében, a teljes 
jótállás 
időtartama alatt (egész órában megadva 12-48 óra között):12 
Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes és a nevezett ajánlattevő nyújtotta be a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel is 
megfelelő legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

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

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)

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 72 
hónap jótállási időt vállal, ez esetben 36 hónapot kell a Felolvasólapon feltüntetni, azaz az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási 
időn felüli mértéket. Ebben az esetben a 36 hónap többlet jótállási idő kerül értékelésre. Példa 2: Ajánlattevő 50 hónap jótállási időt 
vállal, ez esetben 14 hónapot kell a Felolvasólapon feltüntetni, azaz az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn felüli mértéket. 
Ebben az esetben a 14 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. 14 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. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlatkérő által előírt jótállási biztosíték vállalásának kötelezettsége a teljes jótállás 
időtartamára vonatkozik  
3. Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében, a teljes 
jótállás időtartama alatt (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 esetén 12 órában rögzíti a javítás megkezdésének a 
bejelentés időpontjától számítva 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.  
A Kbt. 76.§ (10) bekezdése szerinti információk: Az egyes alszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 10, alsó ponthatára 0. 
 
Az értékelés módszere az egyes részszempontoknál:  
Az 1. értékelési részszempont tekintetében: Fordított arányosítás képlet alapján számítja ki a pontszámokat. 
A 2. és 3. értékelési részszempont tekintetében: A két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra 
vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat.

Felelős műszaki vezető

Mátis István János (Kamarai regisztrációs szám: 11-0892)
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A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján el nem bírált ajánlat: 
  
Ajánlattevő neve: TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 8360 Keszthely, Martinovics utca 3. 
Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva: 123 453 980 Ft 
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 
Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében, a teljes jótállás 
időtartama alatt (egész órában megadva 12-48 óra között):12

VI.1.10) További információk:

2020.09.23VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2020.09.23VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

Az összegezésben adminisztrációs hiba okán nem került megnevezésre az el nem bírálat ajánlattevő neve, székhelye, és az értékelési 
szempontokra tett ajánlata, továbbá a nyertes és érvényes ajánlattevő értékelési szempontra tett ajánlata, melyet Ajánlatkérő a Kbt. 
79. § (5) bekezdése alapján jelen összegezés megküldésével javít.

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:

2020.10.05Lejárata:2020.09.23Kezdete:

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:

2020.09.23

2020.09.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.09.17 11:06:34 balogh.julio

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
módosítása, javítása

2020.09.23 16:07:44 balogh.julio

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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