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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

1 DB HASZNÁLT CÖLÖP-SZÁDFALVERŐ SZÁLLÍTÁSA 2.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 52316662Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Tiszántúli Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

1 DB HASZNÁLT CÖLÖP-SZÁDFALVERŐ SZÁLLÍTÁSA 2.Közbeszerzés 
tárgya:
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A 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:

2019.04.10

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

Szádfal verőgép (hidraulikus verő-húzó berendezés) szállítása adásvételi szerződés keretében az alábbiakban meghatározottak szerint:
Egy darab használt hidraulikus tápegység és egy darab használt verő kalapács a hozzá tartozó szorító fogóval. Paraméterek: A gép 
alkalmas legyen különféle Larssen lemezek roncsolás-mentes verésére- és kihúzására minden verési osztályban. A gépegységnek 
távirányítás lehetőségével ellátottnak és változtatható frekvenciájúnak kell lennie. A tápegységnek a verő kalapácsnak és a szorító 
fogónak egymáshoz illeszkednie kell. Műszaki adatok: Aggregát - mérete (hosszúság, szélesség, magasság) maximum 4600 mm. X 
1900 mm. X 2300 mm. - a beépített motor névleges teljesítménye minimum 450 LE (333 Kw) - diesel motor - beépített hidraulikus hűtő
rendszer - maximális súly 8000 kg - évjárat nem lehet régebbi, mint 2005 - az üzemóra állása nem lehet több, mint 5200 üzemóra Verő
kalapács - excentrikus (statikai) nyomaték üzemelési tartománya minimum 15 kgm - centrifugális erő az üzemelési tartományban 
minimum 900 KN - maximális fordulatszám: 2300 f / min - a statikus húzóerő tengelyirányban minimum 200 kN. - amplitúdó 
szorítófogóval együtt maximum 12 mm. - teljes súly fogóval együtt minimum 4000 kg - teljes súly szorító fogóval és tömlőköteggel 
együtt maximum 5800 kg - tömlő köteg hossza minimum 25 m - új tömlő garnitúrával szerelve - évjárat nem lehet régebbi, mint 2005 
szorító fogó - szádfal fogó - szorító erő minimum 1200 KN - súly minimum 550 kg - üzemi nyomás maximum 350 bar - évjárat nem 
lehet régebbi, mint 2005 Az ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtani a megajánlott eszköz leírását úgy, hogy abból a 
feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen. Az ajánlatevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az eszköz műszaki állapotáról, 
üzembiztonsági megfelelőségéről. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása 
esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A nyertes ajánlattevő köteles az első 250 üzemóra szerviz 
elvégzésére, amely az alábbi szűrő-és olajcseréket tartalmazza: - fej szűrő 1 db - üzemanyag előszűrő 1 db - üzemanyag főszűrő 1 db - 
levegőszűrő (külső, belső) 1-1-db - motorolaj-szűrő 1db - motorolaj 40 liter - fej olaj 60 liter A szerződés teljesítése során a 
teljesítésigazolás kiállításának feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a termék magyar nyelvű üzemeltetési, karbantartási leírását, az 
alkatrészjegyzéket és a CE megfelelőségi tanúsítványt a termékekkel együtt bocsássa Ajánlatkérő rendelkezésére.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 51 198 500, -Ft. A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot - egyedüli 
ajánlattevőként -az ATBM Építőgép Kereskedelmi Kft. (2800 Tatabánya, Gábor Áron u. 2/a.) nyújtotta be a közbeszerzési 
eljárásban. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és a lekérdezések alapján kizáró 
okok hatálya alatt nem áll.

11183439211ATBM Építőgép Kereskedelmi Kft., 2800 Tatabánya, Gábor Áron Utca 2/A

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

Szöveges értékelés:

ATBM Építőgép Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ATBM Építőgép Kereskedelmi Kft. (2800 Tatabánya, Gábor Áron u. 2/a.) 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. Az ellenszolgáltatás összege: nettó 51 198 500,
-Ft.

11183439211ATBM Építőgép Kereskedelmi Kft., 2800 Tatabánya, Gábor Áron Utca 2/A

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

1A 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 ajanlátot 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: Igen
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.11Lejárata:2019.06.01Kezdete:

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:

2019.05.31

2019.05.31
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