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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
neve:

Iszapvíztelenítő gép cseréjeKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000114572022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Babanics Rita

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
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+36 203649034

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

25719499243

Hamzsabégi Út 37

Budapest HU11 1114

Babanics Rita

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
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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:

2022.01.28

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

II.szakasz: Tárgy

Egy darab iszapvíztelenítő gép cseréje, üzembe helyezése, az ehhez szükséges gépészeti és villamos szereléssel, a próbaüzemi terv 
szerint történő próbaüzem lefolytatásával. A berendezést a már meglévő berendezésekhez és rendszerhez kell illeszti a vízjogi 
létesítési engedéllyel jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően. A berendezésnek az ajánlatkérő már meglévő berendezéseivel és 
infrastruktúrájával kompatibiliseknek, működőképeseknek kell lenniük. 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Iszapvíztelenítő gép cseréje

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Összesen nettó ajánlati ár (HUF): 147.711.933, -  
Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett 
kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-24 hónap között): 24 
Ajánlatkérő az ajánlatot elbírálta és értékelte,az abban foglaltakat megvizsgálta a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt 
előírásoknak való megfelelés tekintetében, továbbá az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok) tekintetében végzett bírálat során a szükséges ellenőrzéseket elvégezte, az Ajánlattevő által 

Szöveges értékelés:

1000Digi-X Építő Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesen nettó ajánlati ár (HUF): 153.373.590, - 
Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési 
munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-24 hónap között): 6 
Ajánlatkérő hiánypótlást és felvilágosítás kérést bocsátott ki, amelyet az Ajánlattevő megfelelően, határidőre benyújtott. 
 
Ajánlatkérő az alábbi megállapításokat tette nevezett Ajánlattevő vonatkozásában: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontjában előírt, Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében 
megállapította Ajánlatkérő, hogy a kizáró okok egyike sem áll fenn Ajánlattevő tekintetében. Ajánlattevő valamennyi előírt 
kizáró ok tekintetében megfelelő nyilatkozatokat tett. Ajánlatkérő a szükséges ellenőrzéseket elvégezte.  
Az árazott költségvetés minden sora árazásra került, az teljeskörű, megfelelő, a műszaki leírásban foglalt minden egyes 
követelményre kiterjed, a megajánlott anyagok és berendezések megfelelnek a műszaki leírásban előírtaknak, a megajánlott 
egyenértékű termékek megfelelőségét igazolta. Az ajánlat számítási hibát nem tartalmaz. 
 
Az Aquinno Service Kft. Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelelő és teljeskörű.

11546410202AQUINNO SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
7627 Pécs, Rigóder Út 2/A.

Összesen nettó ajánlati ár (HUF): 147.711.933, -  
Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési 
munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-24 hónap között): 24 
Ajánlatkérő hiánypótlást és felvilágosítás kérést bocsátott ki, amelyet az Ajánlattevő megfelelően, határidőre benyújtott. 
 
Ajánlatkérő az alábbi megállapításokat tette nevezett Ajánlattevő vonatkozásában: 
Az ajánlati felhívás III.1.1.) pontjában előírt, Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében 
megállapította Ajánlatkérő, hogy a kizáró okok egyike sem áll fenn Ajánlattevő tekintetében. Ajánlattevő valamennyi előírt 
kizáró ok tekintetében megfelelő nyilatkozatokat tett. Ajánlatkérő a szükséges ellenőrzéseket elvégezte.  
Az árazott költségvetés minden sora árazásra került, az teljeskörű, megfelelő, a műszaki leírásban foglalt minden egyes 
követelményre kiterjed, a megajánlott anyagok és berendezések megfelelnek a műszaki leírásban előírtaknak, a megajánlott 
egyenértékű termékek megfelelőségét igazolta. Az ajánlat számítási hibát nem tartalmaz. 
 
A Digi-X Építő Zrt. Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelelő és teljeskörű.

26354213242Digi-X Építő Zrt., Magyarország 1165 Budapest, Anilin Utca 2/A/3

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

Igen
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Összesen nettó ajánlati ár (HUF): 147.711.933, -  
Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési 
munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-24 hónap között): 24 
Kapott pontszám: 1000,00 
 
Ajánlatkérő az ajánlatot elbírálta és értékelte,az abban foglaltakat megvizsgálta a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt előírásoknak való megfelelés tekintetében, 
továbbá az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) tekintetében végzett bírálat során a szükséges 
ellenőrzéseket elvégezte, az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelőségét megállapította. Mindezek alapján 

26354213242Digi-X Építő Zrt., Magyarország 1165 Budapest, Anilin Utca 2/A/3

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)

Az értékelés a relatív értékelési módszeren alapszik. Az egyes részszempontokra adható pontszám felső ponthatára 10, alsó 
ponthatára 0. A közbeszerzési dokumentumok részét képező felolvasólapon megajánlott sorok kerülnek értékelésre az alábbi 
pontszámítási módszer szerint. 
Az 1. részszempont esetében: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat megkapja a maximális 10 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 10 
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. A két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) 
érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. Az 1. részszempont 
esetén az Ajánlatkérő a fordított arányosítás szabályai szerint jár el a fentiek figyelembevételével (Fordított arányosítás (1. 
részszempont): Pajánlat =(Alegjobb/ Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin  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 .Ajánlatkérő a fordított arányosítási képlettel kiszámított pontszámot 
az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszámmal szorozza meg. Az így kapott pontszám kerül értékelésre.
Legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása (2. részszempont), mely részszempontok esetén a pontszám az 
alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:Pvizsgált =(Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb -Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - 
Pmin) + Pmin, ahol: 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 fenti képlettel 
kiszámított pontszámot az adott részszempontra vonatkozóan meghatározott súlyszámmal szorozza meg. Az így kapott pontszám kerül 
értékelésre. A P és a Pvizsgált pontszámot az értékelés során ajánlatkérő a matematikai kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig 
lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés) két tizedesjegyig veszi figyelembe, számítja ki.

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:

Összesen nettó ajánlati ár (HUF): 153.373.590, - 
Ajánlatkérő által kötelezően előírt 36 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett 
kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-24 hónap között): 6 
Ajánlatkérő az ajánlatot elbírálta és értékelte,az abban foglaltakat megvizsgálta a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt 
előírásoknak való megfelelés tekintetében, továbbá az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok 
(kizáró okok) tekintetében végzett bírálat során a szükséges ellenőrzéseket elvégezte, az Ajánlattevő által 
megajánlott termékek megfelelőségét megállapította. Mindezek alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy az 
Aquinno Service Kft. ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár-érték ajánlatot 
követő ajánlatot tette. 

Szöveges értékelés:

749AQUINNO SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

megajánlott termékek megfelelőségét megállapította. Mindezek alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a 
Digi-X Építő Zrt. ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár-érték ajánlatot tette. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.04.19Lejárata:2022.04.14Kezdete:

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:

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 2-nek és felvilágosítás kérés 1-nek nem tett eleget, a hiányosságokat nem pótolta, 
felvilágosítást nem adta meg, és a hiánypótlási felhívásnak és felvilágosítás kérésnek a megadott határidőn belül az ajánlatkérői 
előírásoknak megfelelően nem tett eleget. Mindezek alapján az MM Épületgépészeti Kft. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel 
az ajánlata nem megfelelő és nem teljeskörű.

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

Érvénytelenítés jogcíme:

13808365243MM Épületgépészeti Kft, Magyarország 1122 Budapest, Maros Utca 6/b

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:

Ajánlatkérő megállapította, hogy a Digi-X Építő Zrt. ajánlata érvényes és az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár-
érték ajánlatot tette.

MV-ÉV és MV-VZ szakember

MV-VZ szakember tekintetében: Grűnwald Péter Vilmos (7624 Pécs Kodály Z. utca 8.), MV-ÉV szakember tekintetében: Tenyei 
József (1106 Budapest Gépmadár utca 20. I. em. 5.)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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: 2022.04.13

2022.04.13
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