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E50 - Bírálati szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Közbeszerzés
tárgya:

Gumikerekes kotrógép beszerzése

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:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

EKRSZ_
55126915

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

NUTS-kód:

HU321

Egyéb cím adatok:

Hatvan Utca 8-10.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Tóth

szabolcs.drtoth@tivizig.hu

Telefon:

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

www.tivizig.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Gumikerekes kotrógép beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000977232018

Postai irányítószám:

4025

Ország:

Magyarország

Szabolcs
+36 52410677

Fax:

+36 52316662

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1 db gumikerekes kotrógép beszerzése az alábbi műszaki paraméterekkel: Hidraulikusan állítható kétrészes gémszerkezet, minimum
5100 mm hosszú Motor hasznos teljesítmény (ISO9249): minimum 120 kW Kanálszár minimum 2400 mm hosszú Hidraulikus
gyorscsatlakozó Hátul letalpalók, elöl tolólap Talajszinten mért maximális vízszintes kinyúlás a forgástengelytől a mélyásó kanál
körméig mérve: minimum 9100 mm Maximális kotrási mélység: minimum 6000 mm Magas nyomású hidraulika kör Közepes nyomású
hidraulika kör (rotátor kör) Össztömeg: maximum 21 tonna Iker gumik közte kővédő gumigyűrűvel Gumik külső szélének maximális
távolsága: 2550 mm Sárga villogó Rádió, Bluetooth Légkondicionáló berendezés Fűthető kezelőfülke Távfelügyeleti rendszer
Maximális menet sebesség legalább 30 km/h Minden irányban forgatható földmunka kanál funkció Alvázba integrált menethajtás
Hangszigetelt fülke biztonsági üvegezéssel és borulásvédelemmel (FOPS, ROPS) Színezett biztonsági szélvédő Légrugós kezelőülés
fejtámlával, biztonsági övvel, ülésfűtéssel, állítható ülőpárna dőlésállítással és deréktámasszal Fényszórók a fülkén elöl – hátul Az első
szélvédők kétrészes kivitelben ahol a felső rész a tető alá feltolható Vontatószerkezet Tolatókamera, oldalt kamera Nagyfelbontású
színes-display kijelző, állítási-, ellenőrzési- és felügyeleti lehetőségekkel Elektromos csatlakozó a pótkocsi világításához, 24V (ISO
1724) (hátul) Szenzorvezérelt üresjárati automatika Lehajtható vezérlőkonzol Túlterhelésjelző berendezés Ellensúly Titrotátor
Titrotátor eszköz felvevő Tiltrotátor vezérlés joystickkal Automata zsírzó berendezés Emelőszem kanálszáron Földmunka kanál
dönthető kivitelű, minimum 1000 mm széles, minimum térfogat 0,6 m3 Mélyásókanál minimum 0,85 m3 térfogatú, vágóélen
körömmel, tömege maximum 800 kg Hidraulika: Hidraulika vezeték leágazás markoló üzemmódhoz Zuhanás gátló az emelő és
kanálszár munkahengereken, támasztó munkahengerek nyomástartó szeleppel Állítható szállítóképességű szivattyú maximális
szállítási mennyiség minimum 300 l/min Munkahenger végállás csillapítással Egyéb követelmények: A megajánlott kotrógépnek újnak
és minimum 2018. évi gyártásúnak kell lennie. A kotrógépet ajánlatkérő nevére lassú járműként forgalomba helyezve kell átadni, ezért
az ajánlati árnak a forgalomba helyezés teljes költségét tartalmaznia kell. A kotrógépnek az Európai Unió területén gyártottnak kell
lennie. Jótállás: a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva 24 hónap vagy min. 4.000 üzemóra teljeskörű jótállás. Ajánlattevő/Eladó
által biztosítandó dokumentációk: - Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató (gépkönyv) - Alkatrész katalógus - CE
megfelelőségi tanúsítvány - Forgalmi engedély - Törzskönyv - Jótállási jegy A részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési
dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.

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

Nemzeti Kbt. 113. § 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:
2018.12.17
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) 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 vonat-kozó
jogszabályokban - különösen a Kbt-ben - foglaltaknak. Ellenszolgáltatás összege:nettó 49 419 000,- Ft HUNTRACO Zrt. (2040 Budaörs,
Kamaraerdei út 1-3.) 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. Ellenszolgáltatás összege:nettó 62 530 854,- Ft
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
CE DYNAMIC Kft- t (1097 Budapest, Gubacsi út 47.) Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően 2019.
január 21. napján aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolás kérés, 2019. január 23. napján hiánypótlási felhívás kibocsátására
került sor a CE DYNAMIC Kft. részére. A CE DYMAMIC sem az indokolást, sem a hiánypótlást nem teljesítette, így a Kbt. 73. §. (1)
bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen.
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
A beérkezett ajánlatok száma:
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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

DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

14309027213

DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) 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. Ellenszolgáltatás összege:nettó 49 419 000,- Ft

Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt, 2040 Budaörs, Kamaraerdei Utca 1-3

10509036244

HUNTRACO Zrt. (2040 Budaörs, Kamaraerdei út 1-3.) 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. Ellenszolgáltatás összege:nettó 62 530 854,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

DM-KER Kft.
Szöveges értékelés:

Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
DM-KER Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli Út 22

14309027213

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 49 419 000,- Ft A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot a DM-KER Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.) nyújtotta be a közbeszerzési eljárásban. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást, indokolást kérést
és felvilágosítás-kérést 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.
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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt, 2040 Budaörs, Kamaraerdei Utca 1-3

10509036244

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 62 530 854,- Ft A második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot a HUNTRACO
Zrt. (2040 Budaörs, Kamaraerdei út 1-3.) nyújtotta be a közbeszerzési eljárásban. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás kérést
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.
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság, 1097 Budapest, Gubacsi Út 47.

14113174243

Az ajánlatok jogi-közbeszerzési és műszaki-szakmai vizsgálatát követően 2019. január 21. napján aránytalanul alacsony árra
vonatkozó indokolás kérés, 2019. január 23. napján hiánypótlási felhívás kibocsátására került sor a CE DYNAMIC Kft. részére. A
CE DYMAMIC sem az indokolást, sem a hiánypótlást nem teljesítette, így a Kbt. 73. §. (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat
érvénytelen.

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:

2019.03.06

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:
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2019.03.06
2019.03.06

2019.03.16

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

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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