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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.esztari.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12091799Fax:+36 204696610Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000939492021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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Önkormányzata

15727000207
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Esztári Ügyvédi Iroda 18239610243

Kelenhegyi Út 41

Budapest HU110 1118

Esztári Csaba
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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:

151A 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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a település belterületén három főbb közlekedési útvonal mentén szerelt közvilágítási 
lámpatestek rekonstrukciója. A rekonstrukció célja jobb fénytechnikai paraméterekkel rendelkező közvilágítási hálózat kialakítása. A 
beavatkozás célja nem teljesítmény megtakarítás elérése, hanem a jelenleginél nagyobb megvilágítási szintek elérése. A beavatkozás 
során új lámpaoszlop besűrítés nem történik, jellemzően cserék történnek meglévő lámpaoszlopokon meglévő lámpakarokon, 4 
helyszín esetében kiegészítő karon lámpatest besűrítés is történik.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Dunaújváros – közvilágítás rekonstrukció

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 32 851 679 Súlyszám: 80 Pontszám: 8000 
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 60 
Súlyszám: 20  Pontszám: 2000

Szöveges értékelés:

10000RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt 
előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 37 949 471  
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 60

10732614202E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Magyarország 7626 Pécs, Búza Tér 8/a

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt 
előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 40 997 484  
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 1

13564508208VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9027 Győr, 
Berkenyefa Sor 9.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt 
előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 32 851 679  
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 60 

10653386207RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Takarodó Út 
9

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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:

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt 
előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 32 851 679 
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 60 
 
Ajánlatkérő számára a „legjobb ár-érték arány” ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot adta.

10653386207RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Takarodó Út 9

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)

A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: 1. Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás. 2. Többlet jótállási idő 
részszempont: arányosítás.

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:

1000

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

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 37 949 471 Súlyszám: 80  Pontszám: 6924.8 
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 60  
Súlyszám: 20  Pontszám: 2000

Szöveges értékelés:

8924.8E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes mivel az megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt előírásoknak. 
 
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők: 
 
1. Ajánlati ár (nettó HUF): 40 997 484 Súlyszám: 80 Pontszám: 6410.4 
2. Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (min. 0, max. 60 hónap): 1  
Súlyszám: 20  Pontszám: 33.2

Szöveges értékelés:

6443.6VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlattételi/részvételi felhívásban előírt határidő 2021.08.17 12:00 volt. A határidő lejárta után a következő ajánlat/részvételi 
jelentkezés érkezett: Részvételre jelentkező/Ajánlattevő neve: RB-Hungary KFT. Székhelye: Magyarország, 1149 Budapest Nagy Lajos 
Király Útja 151-1. Beérkezés időpontja: 2021.08.17 12:00:03 
 
A határidő után beérkezett ajánlatról/részvételi jelentkezésről készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint került 
megküldésre valamennyi ajánlattevő tájékoztatása mellett.

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.09.28Lejárata:2021.09.18Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

2021.09.17

2021.09.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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