ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000052322018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FELÚJÍTÁSI MUNKÁI II.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

EKRSZ_
53097541

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Dunaújváros

HU211

NUTS-kód:

2400

Ország:

Magyarország

Városháza Tér 1

Egyéb cím adatok:

Markóth

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu

Telefon:

Béla
+36 25544125

Fax:

+36 25544178

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://dunaujvaros.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

torokr@eszker.eu

Török
Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy

EKR000052322018

1026

Ország:

Magyarország

Pasaréti Út 83.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

https://dunaujvaros.hu/

Réka
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FELÚJÍTÁSI MUNKÁI II.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
I.-II. Sz. Medencesor helyreállítása (Medencénként értendők a mennyiségek) 1. FLYGT-SANITAIRE levegőztető rendszer teljes
cseréje. 2. FLYGT 4430 típusú búvárkeverők, ún. „banánkeverők” cseréje kiemelővel és tartószerkezettel együtt 3 db 3. A
levegőszállító csővezeték rendszer átalakítása 4. A medence szennyvízzel érintkező felületének tisztítása, vakolatjavítás
impregnáló anyaggal, szennyvíz kémiai és fizikai hatásának ellenálló vízzáró anyaggal való lefedése. 5. A medence külső
betonfelületének tisztítása és javítása, az időjárásnak ellenálló anyaggal történő festése. 6. Endress+Hauser gyártmányú
ARMATUR CYA611 oxigénszonda, illetve pH mérő egység beszerzése és telepítése 7. Az FKK-28/3,2 típusú kotróhíd teljes
gépészeti felújítása, bukó él javítása A részletes feladatleírást részenként a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott
kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik és XVII
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.04.24.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
2
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A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság, 1032 Budapest, Föld Utca 51 Fszt/2

13082396241

Dominik és Szép Kft. (1032 Budapest, Föld utca 51. fszt. 2) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem
áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2428 Kisapostag,
Hársfa Köz 1.

13959605207

Brivi-Szer Acélszerkezetgyártó és Szolgáltató Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság

9 678

Szöveges értékelés:
Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

10 000

Szöveges értékelés:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont
esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (
legmagasabb jótállási időtartam) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás).
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2428 Kisapostag, Hársfa
Köz 1.

13959605207

Brivi-Szer Acélszerkezetgyártó és Szolgáltató Kft. (2428 Kisapostag, Hársfa köz 1.) ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a
legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Sivák és Társa kereskedelmi és építőipari Kft., 2400 Dunaújváros , Deák Ferenc Utca 3

13165989207

Sivák és Társa Kereskedelmi és Építőipari Kft. (2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1
) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget: 1.
Az ajánlattételi felhívás 22. Egyéb információk 3. pontja szerint: „Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6)
bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.” Az ajánlat 3. oldalán
található az Ajánlattevő által tett, Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, melynek II. pontjában a Kbt. 66. § (6)
bekezdés b) pontja alapján tett nyilatkozat hiányosan van kitöltve. Nincs információ megadva az ajánlat benyújtásakor
esetlegesen ismert alvállalkozók adataira, illetve a szerződés azon részére vonatkozóan, amelynek teljesítésére Ajánlattevő
az alvállalkozót igénybe veszi. Amennyiben esetlegesen nem venne igénybe Ajánlattevő a szerződés teljesítése során
alvállalkozót, úgy kérem a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban (a táblázatban) ezt egyértelműen (
szövegesen vagy áthúzással) jelölni szíveskedjenek. 2. Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozó űrlapon feltüntetésre került tényleges tulajdonosként B.E.M. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges tulajdonos: ra) az a
természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak
A céginformációs szolgálat (cégkivonat) és a ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat ellentmondásban áll, tekintettel arra,
hogy ajánlattevő nyilatkozatában feltüntette S.T és B.E.M mint tényleges tulajdonost, azonban a céginformációs szolgálat
adatai alapján a tényleges tulajdonos S.T és S.T-né. Kérem ajánlattevőt, hogy felvilágosítás keretében szíveskedjen az
előbbiek alapján felülvizsgálni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó űrlapot és adott esetben javítva
benyújtani oly módon, hogy ezen nyilatkozatban a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra) pontja szerinti kizárólag a tényleges
tulajdonos kerül feltüntetésre. Ajánlatkérő felvilágosítás keretében kéri ajánlattevőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy
önállóan vagy közös ajánlattevőként nyújtotta be ajánlatát.
Aqua Pipe Therm Korlátolt Felelősségű Társaság, 1156 Budapest, Sárfű Utca 3. fszt. 1/A

25410176242

Aqua Pipe Therm Kft. ((1156 Budapest, Sárfű utca 3. fszt. 1/A).) (2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3.) ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem tett eleget: 1. Az ajánlattételi felhívás 22. Egyéb információk 3. pontja szerint: „Ajánlatkérő jelen
eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az
ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.” Az ajánlat 3. oldalán található az Ajánlattevő által tett, Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat,
melynek II. pontjában a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján tett nyilatkozat hiányosan van kitöltve. Nincs információ
megadva az ajánlat benyújtásakor esetlegesen ismert alvállalkozók adataira, illetve a szerződés azon részére vonatkozóan,
amelynek teljesítésére Ajánlattevő az alvállalkozót igénybe veszi. Amennyiben esetlegesen nem venne igénybe Ajánlattevő
a szerződés teljesítése során alvállalkozót, úgy kérem a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban (a
táblázatban) ezt egyértelműen (szövegesen vagy áthúzással) jelölni szíveskedjenek. Ajánlatkérő felvilágosítás keretében
kéri ajánlattevőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy önállóan vagy közös ajánlattevőként nyújtotta be ajánlatát.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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2018.05.31.
2018.05.31.

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Összegezés az ajánlatok
elbírálásáról
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