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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Homonnai és Poprádi utcai ivóvízvezeték átépítése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Poprádi utcában ívóvízvezeték átépítéseRész száma, elnevezése:

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:

2019.03.29

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

Poprádi utcában meglévő vízvezeték kiváltása: 
A tervezett V-P j. ivóvízvezeték a meglévő DN100/a.c. ivóvízvezeték kiváltására épül, a Poprádi úti ingatlanok használati és tűzivíz 
igényeit biztosítva. Nyomvonala az aszfaltburkolat alatt a meglévő vezeték nyomvonalán halad. A vezeték D110 mm-es, PE100, SDR17 
KPE csőből tervezett. Kiépítési hossza 579,9 m melyet szálcsőből kell építeni. 
Homonnai utcai, meglévő ivóvízvezeték átépítése:  
A tervezett D110/KPE vízvezeték a Donát úti tolózáraknából indul, végpontjában pedig a korábban megépült D110/KPE vízvezeték, 
11883/2 és 11921/2 hrsz.ú ingatlanok között lévő végpontjához csatlakozik.  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Igen
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-Szöveges értékelés:

944.00Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

-Szöveges értékelés:

966.40SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF): 47.497.642,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

14063110213CSER-VÍZ ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2045 Törökbálint, FSD Park 1.

Nettó ajánlati ár (HUF): 43.802.000,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

23735930213Doni-Team KFT, Magyarország 2040 Budaörs, Ébner György Köz 4

Nettó ajánlati ár (HUF): 47.598.305,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Repkény Utca 7.

Nettó ajánlati ár (HUF): 46.012.316,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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

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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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:

Clever Water Betéti Társaság 26284134-1-07; MV-VZ kategóriájú felelős műszaki vezető

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:

Nettó ajánlati ár (HUF): 43.802.000,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Az Ajánlattevő összpontszáma: 1000,00 pont 
 
A szerződés megvalósításához szükséges fedezet biztosított.

23735930213Doni-Team KFT, Magyarország 2040 Budaörs, Ébner György Köz 4

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat 
ajánlati ára)*10*70.  
(Fordított arányosítás) 
 
2. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-VZ jelű szakember szempontnál 
alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai tapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai tapasztalatot 
tartalmazó ajánlat szakmai tapasztalati ideje hónapban)*10*30. (Egyenes arányosítás.)  
 
Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap tapasztalat kerül alkalmazásra a 
képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai tapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja. 
  
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez szükséges 36 vagy 48 hónapon felüli) 
tapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 

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:

-Szöveges értékelés:

945.40CSER-VÍZ ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

-Szöveges értékelés:

1000.00Doni-Team KFT

Aszfalt bontás, ideiglenes út helyreállítás, bekötő vezeték kiépítése, föld visszatöltése munkaárokba, nyomóvezeték kiépítése,

MP-Épszer Út és Hídépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 24905033-2-13; Versolar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
26144753-2-07
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Nettó ajánlati ár (HUF): 16.796.800,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, 
Repkény Utca 7.

Nettó ajánlati ár (HUF): 19.930.918,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

14300327244SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Mészáros Utca 13.

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

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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Hommonai utcában ívóvízvezeték átépítéseRész száma, elnevezése:

V.2.12) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Igen
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Nettó ajánlati ár (HUF): 16.796.800,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

11117801207Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Repkény 
Utca 7.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat 
ajánlati ára)*10*70.  
(Fordított arányosítás) 
 
2. részszempont: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3) pontja szerinti MV-VZ jelű szakember szempontnál 
alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai tapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai tapasztalatot 
tartalmazó ajánlat szakmai tapasztalati ideje hónapban)*10*30. (Egyenes arányosítás.)  
 
Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap tapasztalat kerül alkalmazásra a 
képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai tapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja. 
  
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember nem rendelkezik (a bejegyzéshez szükséges 36 vagy 48 hónapon felüli) 
tapasztalattal, a felolvasólapon 0 hónapot szükséges rögzíteni, amelyre Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. 

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:

-Szöveges értékelés:

965.70CSER-VÍZ ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

-Szöveges értékelés:

815.90Doni-Team KFT

-Szöveges értékelés:

1000.00Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

-Szöveges értékelés:

890.10SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (HUF): 17.667.010,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

14063110213CSER-VÍZ ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2045 Törökbálint, FSD Park 1.

Nettó ajánlati ár (HUF): 22.799.200,- Ft 
Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata az III.1.3.) M1) pont szerinti MV-VZ jelű 
szakembernek mindösszesen (min. 0 – max. 60 hónap): 60 hó 
Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes.

23735930213Doni-Team KFT, Magyarország 2040 Budaörs, Ébner György Köz 4
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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:

2019.05.26Lejárata:2019.05.21Kezdete:

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:

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:

előírt feltételeknek mindenben megfelelt, ajánlata érvényes. 
 
Az Ajánlattevő összpontszáma: 1000,00 pont 
 
A szerződés megvalósításához szükséges fedezet biztosított.

bontás, út helyreállítás

nem ismert

2019.05.21

2019.05.21
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.20 10:42:39 hegyesie

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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