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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.ratkynet.comA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+361 3502394Fax:+36 16312294Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-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)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

"Váci szennyvízcsatorna rekonstrukciója"Közbeszerzés 
tárgya:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000284912018
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4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.07.19.

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

Vállalkozási szerződés – „Vác, szennyvíztisztító telep előtti szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése és kivitelezése” tárgyában.
Gombás patak északi partján lévő egyesítő műtárgy és szennyvíztisztító telep gépi rács között Dn 600 azbesztcement csatorna és
Dn 800 beton csatorna felújítása kitakarás nélküli technológiával.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

"Váci szennyvízcsatorna rekonstrukciója"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

Igen
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Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, 
amelyek között az ár vagy költség is szerepel, az alábbi szempontok alapján: Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű ajánlati ár 70 2. 
Közterület igénybevételi mutatószám 10 3. Jótállás időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 20 Az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatok részszempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az 

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:

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: DEPON-BAU MAGAS ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT. Értékelési 
pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 8,84 618,91 Közterület 
igénybevételi mutatószám 10 8,50 85,00 Jótállás időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 20 6,40 128,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 831,91

Szöveges értékelés:

832DEPON-BAU MAGAS ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Értékelési 
pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 10,00 700,00 Közterület 
igénybevételi mutatószám 10 10,00 10,00 Jótállás időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 20 8,20 
164,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 964,00

Szöveges értékelés:

964BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Az ajánlattevő neve: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár 70 
7,61 532,41 Közterület igénybevételi mutatószám 10 10,00 100,00 Jótállás időtartama: minimum 36 – 
maximum 72 hónap 20 10,00 200,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 
832,41

Szöveges értékelés:

832Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Részszempont Ajánlat Egyösszegű ajánlati ár nettó 189 376 331,- Ft Közterület igénybevételi mutatószám 5 Jótállás 
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 36 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

14630129241DEPON-BAU MAGAS ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT., 1037 Budapest, Bécsi Út 85

Részszempont Ajánlat Egyösszegű ajánlati ár nettó 165 000 000,- Ft Közterület igénybevételi mutatószám 6 Jótállás 
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 48 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

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

Részszempont Ajánlat Egyösszegű ajánlati ár nettó 224 800 000,- Ft Közterület igénybevételi mutatószám 6 Jótállás 
időtartama: minimum 36 – maximum 72 hónap 60 hónap Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői 
előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt 
kötelezettségeket teljesítette, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére.

13961149244Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

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
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) ajánlattevő ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbi indokok szerint: Indoklás: 1./ Az ajánlat nem tartalmaz 
nyilatkozat jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 2./ A szakmai ajánlat részét képező organizációs terv nem került
benyújtásra.

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetre tekintettel is megfelelő.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.7. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot az 1-3. rész vonatkozásában: Az alábbi 
szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban: Útmutató) 
az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést:  Egyösszegű ajánlati ár (HUF) az alábbi 
képlet alkalmazásával: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont 
bb) pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.  A jótállás időtartama  Közterület igénybevételi 
mutatószám az alábbi képlet alkalmazásával: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála 
felső határa (10 pont) P min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat
tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati 
részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra, az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó 
pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes 
jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb pontszámot éri el.

Karakterkorlátozás miatt a VI.1.10) További információk: pont tartalmazza a releváns információkat.

Az Alvállalkozó(k) jelenleg nem ismert(ek)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

2018.08.16. 13:
11:16

2018.08.16. 15:
07:30

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

VorosKÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról javítása

VorosKÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:pont tartalma: burkolatbontás, nyílt árkos építés, földmunka út alatti átfúrás, sajtolás, 
bontási hulladék elszállítása, laboratóriumi mérések, megfelelősség igazolása út, járda és burkolat helyreállítása, tervezés, 
vasbeton szerkezetek építése, forgalomtechnika, kiépítése acél

VI.1.10) További információk:

2018.08.16.VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2018.08.16.VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

Ajánlatkérő tévesen adta meg a szerződéskötési moratórium időtartamát, melyet jelen javítás keretében pontosított.

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:

2018.08.21.Lejárata:2018.08.17.Kezdete:

2018.08.16.

2018.08.16.




