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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 307014017Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dunaujvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544190Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

DÚV,Március 15. tér,ált.isk. előtt járda felújításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001044412020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_5309754
1

Városháza Tér 1

Dunaújváros HU211 2400

Pintér Tamás

polgarmester@pmh.dunanet.hu +36 25544312

DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit 
Zrt.

EKRSZ_1698334
2

Városháza Tér 1

Dunaújváros HU211 2400

Csősz-Horváth Alexandra

csosz.horvath.alexandra@gmail.
com
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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:

2020.10.20

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

Dunaújváros, Március 15. téren, az Arany János Általános iskola előtti járda felújítása. 
Dunaújvárosban, a Március 15. téren, az Arany János Általános Iskola előtti területen jelenleg rossz állapotú, aszfalt burkolatú járda 
található. A felújítandó járdaszakaszon 1 db, 300×70 cm-es, egyedi közmű alagút fedlap, valamint 1 db 60 cm átmérőjű közmű 
aknafedlap található. 
A tervezett felújítás a Március 15. tér 2. lépcsőháztól lefelé vezető, 2,8 m széles járdát, valamint az iskola Március 15. tér felőli 
kerítése mellett vezető 3,8 m széles járdát érinti. 
Megrendelő Vállalkozó részére a munkaterületet legkésőbb 2021. június 15-n adja át.  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DÚV,Március 15. tér,ált.isk. előtt járda felújítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.---.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

III. rész XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár, tartalékkeret nélkül) Ft: 10 688 131 
Ajánlata kiválasztásának indokai: az ajánlattevő az ajánlatban tett nyilatkozata és benyújtott igazolása szerint alkalmas a 

13878203207DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT, Magyarország 2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7

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)

Ajánlati ár: fordított arányosítás, Többlet jótállási idő vállalása és szakember többlet tapasztalata szemp. egy. arányosítás, hulladékok 
kezeléséért felelős személy kijelölése szemp. pontkiosztás. 

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:

643.1373Timpanon P+P Kft.

Szöveges értékelés:

1000DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár, tartalékkeret nélkül) Ft: 11 633 117 
A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3) pont szerinti szakember többlet tapasztalata: 0 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Nem 
Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 0 
Alkalmasságuk indokolása: az ajánlattevő az ajánlatban tett nyilatkozata szerint alkalmas a szerződés teljesítésére, megfelel az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek.

11455875207Timpanon P+P Kft., Magyarország 2459 Rácalmás, József A. Utca 42.

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár, tartalékkeret nélkül) Ft: 10 688 131 
A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3) pont szerinti szakember többlet tapasztalata: 62 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem): Igen 
Többlet jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 0, max. 36 hónap) (előny a több): 36 
Alkalmasságuk indokolása: az ajánlattevő az ajánlatban tett nyilatkozata szerint alkalmas a szerződés teljesítésére, megfelel az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek.

13878203207DUNA-VIA ÉPÍTŐIPARI KFT, Magyarország 2459 Rácalmás, Kereskedők utcája 7

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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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:

2020.12.15Lejárata:2020.12.11Kezdete:

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:

Indokolás: ajánlatkérő az EKR útján 2020.11.04 16:16:26, 2020.11.05 18:55:56, 2020.11.05 19:01:39 időpontokban tájékoztatta 
az ajánlattevőket a költségvetési kiírás módosításáról. Az ajánlattevő nem a módosított, hanem az eredeti költségvetési kiírás 
szerint tette meg ajánlatát, így ajánlata nem összehasonlítható a többi ajánlattevő ajánlatával. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) 
alapján érvénytelen.

12813696207ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9

Indokolás: Az ajánlattevő nem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének és nem nyújtotta be a szerződés teljesítésében részt 
vevő III.1.3) pont szerinti szakember vonatkozásában az önéletrajzot, így az Ajánlatkérő nem tudja megállapítani az értékelési 
szempontra tett 432 hónap többlet tapasztalat meglétét. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) alapján érvénytelen.

10695786241Pont-Plan Építőipari Kft, Magyarország 1053 Budapest, Reáltanoda Utca 5. IV/1

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

szerződés teljesítésére, megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek, az ajánlata érvényes és a legjobb ár-
érték arányt tartalmazza.

2020.12.10

2020.12.10
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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:
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