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I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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2A 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

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:

2019.08.22

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

3 db új merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú Az alábbiak szerint: A.) Mennyiség: 1 db 2,2-2,5 m3/s szállítási 
kapacitásra (térfogatáram), valamint 5,8 - 6 m emelőmagasságra alkalmas szivattyú Szivattyú fajtája: merülő, axiális átfolyású 
csavaros (propeller) szivattyú Alkalmazási terület: öntözés, nyersvíz kivétel, ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása Szállítandó folyadék
: Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék Sűrűség: 998 kg/m³ A szivattyú a tervezett üzemi munkaponton az alábbi 
paramétereket teljesítse Q = 2,2-2,5 m3/s szállítási kapacitás (térfogatáram), H = 5,8 - 6 m emelőmagasság A szivattyú megkívánt 
beépítési jellege, kialakítása: DN 1200-as függőleges csőben történő beépítés, peremre ültetett kialakítással Megkívánt villamos 
paraméterek: Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 3 x 400 V Óránkénti max. indítások száma: min. 10 Motor hatásfok teljes
terhelésnél: min. 90 % Villamos teljesítmény (P1) min. 190 kW (P2 névleges = min. 190*0,90= min. 171 kW) Indítási mód: csillag-delta
kapcsolásos indítási mód Védettségi osztály: IP68 Tápkábel hossza: 15 m Érzékelőkábel hossza: 15 m B.) Mennyiség: 2 db 1,0-1,1 m3/s
szállítási kapacitásra (térfogatáram), valamint 2 m emelőmagasságra alkalmas szivattyú Szivattyú fajtája: merülő, axiális átfolyású 
csavaros (propeller) szivattyú Alkalmazási terület: öntözés, nyersvíz kivétel, ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása Szállítandó folyadék
: Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék Sűrűség: 998 kg/m³ A szivattyú a tervezett üzemi munkaponton az alábbi 
paramétereket teljesítse Q = 1,0-1,1 m3/s szállítási kapacitás (térfogatáram), H = 2 m emelőmagasság A szivattyú megkívánt beépítési
jellege, kialakítása: DN 800-as függőleges csőben történő beépítés, peremre ültetett kialakítással Megkívánt villamos paraméterek: 
Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 3 x 400 V Óránkénti max. indítások száma: min. 10 Motor hatásfok teljes terhelésnél: 
min. 85 % Villamos teljesítmény (P1) min. 50 kW (P2 névleges = min. 50*0,90= min. 40 kW) Indítási mód: csillag-delta kapcsolásos 
indítási mód Védettségi osztály: IP68 Tápkábel hossza: 25 m Érzékelőkábel hossza: 25 m A részletes paraméterek a jelen Dokumentum
mellékletét képező műszaki leírásban találhatók.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF): 31.010.810,- Többlet jótállás megajánlása (min. 0, max 24 hónap)(csak egész hónapban 
ajánlható meg): 12 Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatnak minősül, 
megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel a rendelkezésre álló
fedezetnek.

10764211213GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, Tópark Utca 8

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 mindösszesen nettó ajánlati ár részszempontnál fordított arányosítás módszere. A többlet jótállás megajánlása részszempont 
tekintetében azok az ajánlatok, amelyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő
) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy 
annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot kapnak. Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 
pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.

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:

A Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) értékelési pontszáma 5,18 - ennek súlyozott értéke 414,4. Többlet 
jótállás megajánlása pontszáma 5,83 - ennek súlyozott értéke 116,6. Összesen: 531

Szöveges értékelés:

531Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság

A Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) értékelési pontszáma 10 - ennek súlyozott értéke 800. Többlet jótállás 
megajánlása pontszáma 5 - ennek súlyozott értéke 100. Összesen:900

Szöveges értékelés:

900GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF): 59.816.320,- Többlet jótállás megajánlása (min. 0, max 24 hónap)(csak egész hónapban 
ajánlható meg): 14 Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget, amelyet a közbeszerzési 
dokumentum II.3.2. alpontjában előírt és az ajánlatok felbontása utána, az ajánlatok bírálata előtt végezte el az ajánlatok 
értékelését. Ezt követően Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb 
Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

12148888241Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság, 1046 Budapest, Kiss Ernő Utca 1-3

Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF): 31.010.810,- Többlet jótállás megajánlása (min. 0, max 24 hónap)(csak egész hónapban 
ajánlható meg): 12 A benyújtott ajánlat és nyilatkozatok alapján Ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, 
továbbá megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek. Tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes.

10764211213GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, Tópark Utca 8

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
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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:

A Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés, illetve módosított összegezés megküldése 
napját követő 10 napos időtartam lejártáig.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.20Lejárata:2019.10.10Kezdete:

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:

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:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2019.10.09

2019.10.09
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