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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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Szivattyúk beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

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:

2019.06.19

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 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 = 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. 92% Villamos teljesítmény (P1) min. 190 kW (P2 névleges = min. 190*0,92= min. 174,8 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. 90% Villamos teljesítmény (P1) min. 50 kW (P2 névleges = min. 50*0,90= min. 45 kW) Indítási mód: csillag-delta kapcsolásos 
indítási mód Védettségi osztály: IP68 Tápkábel hossza: 25 m Érzékelőkábel hossza: 25 m A részletes paraméterek a Közbeszerzési 
Dokumentum mellékletét képező műszaki leírásban találhatók.

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Nem
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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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 
Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján a beérkezett ajánlat bírálata és értékelése nélkül hozza meg az eljárás 
eredménytelenségéről szóló jelen döntését, mivel az eljárásban beérkezett ajánlatban szereplő ellenszolgáltatási összeg meghaladja a 
Kbt. 75.§ (4) bekezdés szerint igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és ajánlatkérő azt kiegészíteni nem tudja.
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Az egyedüli ajánlattevő a KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtotta. A
bontás során megállapítást nyert, hogy az egyedüli ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás összege általános forgalmi adó 
nélkül 53.660.000,- Ft, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét meghaladja (nettó 46.456.693,- Ft). Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (
1) bekezdése alapján a beérkezett ajánlat bírálata és értékelése nélkül hozza meg az eljárás eredménytelenségéről szóló jelen döntését
, mivel az eljárásban beérkezett ajánlatban szereplő ellenszolgáltatási összeg meghaladja a Kbt. 75.§ (4) bekezdés szerint igazolt 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és ajánlatkérő azt kiegészíteni nem tudja.

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:

Lejárata:Kezdete:

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

2019.07.04

2019.07.11




