
EKR001649642021 2022.03.30 17:50:28

I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 13280630Telefon:E-mail:

DánielDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
neve:

DMRV víziközmű rekonstrukciós fejlesztés-SzennyvízKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001649642021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Bódy Gábor

body.gabor@nvmzrt.hu +36 305674678

https://www.dmrvzrt.hu/

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 18118607241

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Budapest HU110 1054

Rókusz Gábor

rokusz.gabor@nagyeskiss.hu

https://www.nagyeskiss.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

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:

0613/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 010-021882A 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

II.szakasz: Tárgy

Vállalkozási szerződés a „DMRV Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. Állami tulajdonú víziközmű rendszerein megvalósuló rekonstrukciós 
fejlesztések – Szennyvíz” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint, az alábbi részajánlattételi lehetőséggel: 
 
1.        rész: Duna Balparti Regionális Szennyvízrendszer I. – Váci Regionális alrendszer 
2.        rész: Duna Balpart Regionális Szennyvízrendszer II. - Dunakeszi Regionális alrendszer 
3.        rész: Duna Jobbparti Regionális Szennyvízrendszer  
4.        rész: Ipolytérségi Regionális Szennyvízrendszer 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

DMRV víziközmű rekonstrukciós fejlesztés-Szennyvíz

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Duna Balpart II. - Dunakeszi Regionális alrendszerRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Duna Balpart I. - Váci Regionális alrendszerRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

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

Szöveges értékelés:

1000A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. értékelési szempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):        2 159 949 228 
2. értékelési szempont: A III.1.3) M/2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 
0, max. 36 hó):        36 
3. értékelési szempont: A III.1.3). M/2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 
0, max. 36 hó):        36 
4. értékelési szempont: A III.1.3) M/2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 
0, max. 36 hó):        36 
 
Ajánlatevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel.

24857538244A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1138 Budapest, Karikás Frigyes 
Utca 20.

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:

A szerződés száma:

3 - Duna Jobbparti Regionális SzennyvízrendszerRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Igen
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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)

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. 
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési részszempont esetén azonos: 0,00 – 10,00 pont. A 
pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az 
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. 
 
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem 
egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra nagyobb 
értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg, úgy ajánlatkérő közjegyző jelenlétében 
tartott sorsolással határozza meg a nyertes személyét.  
 
Az értékelés módszere:  
 
1. értékelési részszempont: Ár – egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) – fordított arányosítás 
 
A megajánlott legalacsonyabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján, a 
Közbeszerzések Tanácsa Útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet, A. 1. pont aa) pontja szerinti 
fordított arányosítás módszerével kerül meghatározásra: 
 
P = Alegjobb/Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Alegjobb:  az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Pmax:         a pontskála felső határa (10); 
Pmin:         a pontskála alsó határa (0); 
 
Az értékelés alapját a tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. Az egyösszegű nettó ajánlati ár az adott 
eljárási rész költségvetésének főösszesítőjén található D3 cellájában szereplő ár. Ezen összeget ajánlattevők kötelesek a 
Felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében feltüntetni!  
 
2.-4. értékelési részszempontok: Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1., M.2.2. és M.2.3. pontjaiban meghatározott szakemberek szakmai 
többlettapasztalata (hónap) – egyenes arányosítás 
 
Jelen részszempontok esetében a magasabb megajánlás minősül ajánlatkérő számára kedvezőbbnek. Ennek megfelelően a 
legmagasabb megajánlást tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő, a 
Közbeszerzések Tanácsa Útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet, A. 1. pont ab) pontja szerinti 
képlet alapján kerül meghatározásra: 
 
P = Avizsgált/ Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P:         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Alegjobb:  az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Pmax:         a pontskála felső határa (10); 
Pmin:         a pontskála alsó határa (0); 
 
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M.2.1., M.2.2., és M.2.3. pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 
szakembereknek az alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata értékelési szempont esetén azt értékeli, hogy az 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek az alkalmassági minimumkövetelményen felül hány hónap, az 
alkalmassági követelmény keretében előírt tárgyú többlettapasztalattal rendelkeznek. 
 
Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti minimum vállalást. Amennyiben az ajánlattevő nem ajánl meg többlet 
tapasztalatot, az Ajánlatkérő 0 pontot ad ezen értékelési részszempontra. 
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy a 36 hónapot elérő és azt meghaladó vállalásokra egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket 
helyettesíti be (36 hónap), ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 

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
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A szerződés száma:

4 - Ipolytérségi Regionális SzennyvízrendszerRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő 2022. március 25. napján, 2022. március 29. napján 10:00 órai teljesítési határidővel hiánypótlási felhívást küldött 
ki a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 
vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság D.428/2021. számú ügyben hozott határozata alapján tárgyi eljárás 3. része 
vonatkozásában. 
Ajánlattevő a hiánypótlását - mely az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódott - egyáltalán nem 
nyújtotta be, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelenen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem 
igazolta a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való megfelelést, valamint a részére kiküldött 
hiánypótlási felhívást nem teljesítette. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

27420322207Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 65.

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:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):        2 159 949 228 
 
Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak megfelel.

24857538244A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1138 Budapest, Karikás Frigyes Utca 
20.

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

tervezés, tervezői művezetés, bontási munkák, földmunkák, dúcolás, víztelenítés, csatornaépítési részmunkák, út- és térburkolat 
építési részmunkák, forgalomtechnika, átemelő építési részmunkák (folytatás a IV.1.10. pontban)

nem ismert
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.04.11Lejárata:2022.03.31Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Nem
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2022.03.30



EKR001649642021

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Az eljárás 3. része vonatkozásában a V.2.9) pont folytatása: 
tervezői művezetés, bontási munkák, földmunkák, dúcolás, víztk, átemelő villamos- és irányítástechnikai munkák, műtárgyépítési 
észmunkák, gépészeti szerelés, ideiglenes üzem kiépítése, geodézia, lőszermentesítés, régészeti szakfelügyelet, esetleges leletmentés, 
talajmechanikai szakvélemény elkészítése, szakfelügyeletek, közműfeltárások, hulladék-, veszélyes hulladék elszállítása, kezelése, 
minőségvizsgálatok, próbaüzemek lefolytatása, őrzés. 
 
Az eljárás 3. részében megfelelő ajánlatot benyújtó, Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására fel nem kért ajánlattevő: 
 
Ajánlattevő neve: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 1134 Budapest Szabolcs Utca 29. 
 
1. Ár – egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) : 3 750 690 000 
2. A III.1.3) M.2.1) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata 
(min. 0, max. 36 hó): 36 
3. A III.1.3). M.2.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 
többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó): 36 
4. A III.1.3) M.2.3) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata 
(min. 0, max. 36 hó): 36 

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:
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