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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Szennyvíz szivattyúk beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001126202020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

ÉRV. Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_8057506
7

Tardonai Út 1

Kazincbarcika HU311 3700

Dr.Ferencz Róbert Sándor

ferencz.robert@ervzrt.hu +36 304581425

www.ervzrt.hu

Igen

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_6793118
3

Tanácsház Utca 7

Siófok HU232 8600

Nagy Tibor

nagy.tibor@drv.hu +36 84501115

www.drv.hu

Nem
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Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:+36 20264 8238Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34311 595Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56373029Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_2262930
0

Kossuth Lajos Út 5

Szolnok HU322 5000

Urbán Mónika

urban.monika@trvzrt.hu +36 704912437

www.trvzrt.hu

Nem

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_9911085
1

Sárberek Egyéb 100

Tatabánya HU212 2800

Borosné Császti Mónika

bcsm@edvrt.hu +36 303980213

www.edv.hu

Nem

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

EKRSZ_4211939
5

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Rabné dr. Molnár Mónika

Rabne.Dr.
MolnarMonika@dmrvzrt.hu

+36 27505351

https://www.dmrvzrt.hu

Nem

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_4796293
0

Üllői Út 131

Budapest HU212 1091

Komolai-Illés Ágnes

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

243A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 243-602839A 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

Szennyvíz szivattyúk beszerzése Regionális Víziközmű Társaságok részére keretmegállapodás keretében  
Keretmegállapodás 1 271 000 000 Ft keretösszegben, hagyományos szennyvíz szivattyúk beszerzésére adásvétel keretében a 
szerződéskötést követő 12+12 hónapos időtartamra.  
Csak új (még nem használt/első üzembe helyezésű) eszközök szállíthatók. 
A megfelelő ajánlattétel érdekében a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú dologra hivatkozás csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékekre vagy az az 
„azzal egyenértékű” termékre lehet tenni. A műszaki leírásban az egyenértékűséget megalapozó minimális követelmények, feltételek 
külön feltüntetésre kerültek. 
A keretmegállapodás (KM) megkötését követően AK a KM hatálya alatt felmerülő beszerzési igényeit közvetlen megrendelés / 
versenyújranyitás eredményeként megkötendő egyedi szerződések megkötése útján kívánja kielégíteni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Szennyvíz szivattyúk beszerzése 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu/

XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

12517644208Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9082 Nyúl, 
Potyondi Utca 3

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek.

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

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

6A 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:

Igen
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1.        Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)        90 
2.        Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapban megadva 0-12 hónap 
között)        10 
 
Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a műszaki leírásban meghatározott szivattyúk mindösszesen nettó 
összesen ajánlati árát kell megadnia pozitív egész számban, 0 vagy negatív vagy tört szám nem ajánlható meg. Az ettől eltérő számmal 
kifejezett módon megadott ajánlattevői vállalás az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi! 
(Ajánlatkérő a kitöltetlen, kihúzott cellát nem tekinti megajánlásnak, mely szintén az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
érvénytelenségét eredményezi!) 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes ajánlati áraknak és a mindösszesen nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a 
teljesítéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal, kiszállítással kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 
egyéb), a szállítási és csomagolási költséget, a szállítóeszközről való lerakodás költségét a vevő területén, továbbá a műszaki leírásban 
meghatározottak szerinti dokumentálás, valamint az EKÁER kötelezettségek teljesítésének költségét is. ÁFA nélkül. Az ajánlati 
áraknak tartalmaznia kell továbbá az Ajánlattevő által vállalt jótállási időszaka alatt felmerülő javítási költségeket, a műszaki 
leírásban meghatározottak szerint a csatlakozó idom (adapter) árát is amennyiben az adapter az ajánlat részét képezi.  
 
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában ajánlatkérő az üzembe helyezéstől számított 12 hónapon felül vállalt többlet jótállás 
időtartamát értékeli. A többletjótállást hónapokban kell megadni.   
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében az ajánlati felhívásban meghatározta az 
adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad.  
 
A többletjótállás legkedvezőbb megajánlható értéke 12 hónap.  
 
Példa: 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt 12 hónap kötelező jótállásnál többet nem kíván megajánlani, akkor a 
felolvasólapon feltüntetendő érték: 0. 
Amennyiben az ajánlattevő pl. összesen 18 hónap jótállást kíván megajánlani, akkor a felolvasólapon feltüntetendő érték: 6. 
 
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében az ajánlati felhívásban meghatározta az 
adott ajánlati elem azon legkedvezőtlenebb szintjét, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. A többletjótállás 
legkedvezőtlenebb megajánlható értéke 0 hónap.  
 
Értékelés módszere az egyes részszempontok vonatkozásában: 
 
Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális 
pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb 
pontot kap. 

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:

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtotta be a következő legjobb ár-érték arányt 
tartalamzó ajánlatot. (4)

Szöveges értékelés:

651Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtotta be a következő legjobb ár-érték arányt 
tartalamzó ajánlatot. (3)

Szöveges értékelés:

672Wilo Magyarország Kft.

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtotta be a következő legjobb ár-érték arányt 
tartalamzó ajánlatot. (2)

Szöveges értékelés:

817Xylem Water solutions Magyarország Kft

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt tartalamzó 
ajánlatot. (1)

Szöveges értékelés:

1000Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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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, a bírálat alapján tartalmilag és formailag is megfelelt az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, vele szemben kizáró körülmény nem áll fenn. A Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontra tekintettel, megfelelő ajánlatot nyújtott be.

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

Ajánlattevő 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, a bírálat alapján tartalmilag és formailag is megfelelt az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, vele szemben kizáró körülmény nem áll fenn. A Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontra tekintettel, megfelelő ajánlatot nyújtott be.

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

Ajánlattevő 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, a bírálat alapján tartalmilag és formailag is megfelelt az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, vele szemben kizáró körülmény nem áll fenn. A Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontra tekintettel, megfelelő ajánlatot nyújtott be.

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

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)

 
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
 
 
A fordított arányosításra vonatkozó képlet: 
 
P=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Karakterkorlát miatt folytatás V.2.13. pontban
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Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést” 
 
Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás III.1.3 Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény igazolási 
körében a következőket írta elő:  
„A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (1) bek. alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott eljárásban a II. fejezetnek megfelelően, az 
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. 
A 321/2015.(X.30.) Korm. rend 2. § (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek (AT) az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő (AK)tehát nem kéri a 
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem 
tünteti fel a formanyomtatványban. A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy 
megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:….” 
 
„… M.2. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a megajánlani kívánt szivattyú gyártójának ISO 9001 minőségirányítási rendszer és 
ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát, vagy az EU más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségirányítási és 
környezetközpontú irányítási intézkedések leírását, a 321/2015. (X. 30. Korm. rendelet 21. § (1) e) pontjának megfelelően.” 
 
„….M.2. Alkalmas AT, ha az általa megajánlott termék gyártója rendelkezik érvényes, ISO 9001 és ISO 14001 vagy ezekkel 
egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványokkal, vagy ezekkel egyenértékű intézkedések bizonyítékaival.” 
 
Ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményt az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum alkalmassági követelmények 
előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontjának kitöltésével előzetesen igazolta. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

14411197206AQUALIFT Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6782 Mórahalom, Szegedi Út 108.

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:

Hidrostal Holding AG CH-8213 Neunkirch, Gigering 27. ép. III.1.2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P/1) alkalmassági 
követelmény igazolása

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, a bírálat alapján tartalmilag és formailag is megfelelt az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, vele szemben kizáró körülmény nem áll fenn. A Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempontra tekintettel, megfelelő ajánlatot nyújtott be.

12517644208Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9082 Nyúl, Potyondi 
Utca 3

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.5 pont folytatás: A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
 
Pvizsgált=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb))/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(Pmax-Pmin)+Pmin 
 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
A részszempontok értékelése során adható pontszámok: 
Az értékelési részszempontok értékelése során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. A pontozási módszer rövid ismertetése: 
az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. 
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás a két szélső értéktől 
való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz tartozó fenti képletek alkalmazásával. 
Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Azonos végső pontszámok esetén a Kbt. 77. 
§ (5) bekezdése alapján az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési 
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő akkor is 
jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. 
 
V.2.12 Érvénytelen ajánlatot tevők pont folytatás:  
Az ajánlatkérő által kért  ISO 14001 tanúsítvány egy EMS környezetközpontú irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány, mely 
nem feleltethető meg az Ajánlattevő átlal benyújtott RoHS irányelvvel. A benyújtott dokumentum nem tekinthető az ISO 14001 
tanúsítvánnyal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítványnak.  
 
Ajánlatkérő a rendelkezésére álló dokumentumokból, valamint az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, valamint e 
körben kibocsájtott hiánypótlási felhívás körében csatolt dokumentumokból nem tudott egyértelműen meggyőződni Ajánlattevő 
alkalmasságáról. 
Ajánlatkérő a rendelkezésére álló dokumentumokból megállapította, hogy Ajánlattevő nem támasztotta alá, nem igazolta megfelelően 
az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumban e tekintetben korábban megtett nyilatkozatát.  
   
Tekintettel a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: „A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható” Ajánlatkérőnek nincs jogszerű lehetősége fentiek vonatkozásában újabb hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés 
megküldésére.   
 
Fentiekre tekintettel AQUALIFT Korlátolt Felelősségű Társaság 6782 Mórahalom Szegedi Út 108. Ajánlattevő által a benyújtott 
ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatában előzetesen a fenti alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására dokumentumot nem csatolt. 
Ajánlatkérő a Kbt. Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására hívta fel 
Ajánlattevőt 2021. május 13-án, 2021. május 19. napja 15 órai benyújtási határidővel. Ajánlattevő Ajánlatkérő felhívására 
igazolásait csatolta. 
 
Ajánlatkérő a benyújtott igazolásokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az AQUALIFT Korlátolt Felelősségű Társaság 6782 
Mórahalom Szegedi Út 108. Ajánlattevő nem csatolta az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.1.3 M2) pontjában 
előírt ISO 9001 és 14001 tanúsítványokat, így e körben Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsájtott ki 2021. május 20-án, 2021. 
május 25. 14 órai benyújtási határidővel.   
A hiánypótlásra felkért Ajánlattevő a hiánypótlást határidőre benyújtotta. Hiánypótlás keretében csatolta az ISO 
9001minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolatát. Hiánypótlás részeként továbbá Ajánlattevő „EU-
megfelelőségi nyilatkozat, RoHS” elnevezésű dokumentumot is csatolt. 
 
Az Ajánlattevő által benyújtott RoHS  direktíva az EU-nak az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó irányelve. A 2002/95/EK irányelv átdolgozásának elfogadására (2011
/65/EU) a soros magyar EU elnökség idején került sor. 
Ezen irányelv a berendezésekben használatos veszélyes anyagok használatát szabályozza és a CE minősítéshez szükséges. 
 
Karakterkorlát miatt folytatás: V.2.13. pontban



EKR001126202020

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az eljárást megindító felhívás IV.1.3 pontjában írtaknak megfelelően a keretmegállapodás résztvevőinek maximális létszámára (5) 
tekintettel Ajánlatkérő valamennyi V.2.7 pontban nyertes Ajánlattevőként rögzített Ajánlattevővel (4 Ajánlattevő) szerződést kíván 
kötni.

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:

2021.06.06Lejárata:2021.05.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.05.27

2021.05.27
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