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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://drv.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.ervzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax: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:

Vízművek részére polielektrolit szállítás 5részbenKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000880792020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

ÉRV. Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_8057506
7

Tardonai Út 1

Kazincbarcika HU311 3700

Lendvai Beáta

lendvai.beata@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203680287

http://www.ervzrt.hu

Igen

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_6793118
3

Tanácsház Utca 7

Siófok HU232 8600

Lendvai Beáta

lendvai.beata@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203680287

http://drv.hu

Nem
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+36 34522399Fax:+36 203680287Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://trvzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://edv.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://dmrvzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

EKRSZ_4211939
5

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Lendvai Beáta

lendvai.beata@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203680287

http://dmrvzrt.hu

Nem

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_9911085
1

Sárberek Egyéb 100

Tatabánya HU212 2800

Lendvai Beáta

lendvai.beata@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203680287

http://edv.hu

Nem

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_2262930
0

Kossuth Lajos Út 5

Szolnok HU322 5000

Lendvai Beáta

lendvai.beata@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203680287

http://trvzrt.hu

Nem

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

EKRSZ_4796293
0

Üllői Út 131

Budapest HU212 1091

Lendvai Beáta

lendvai.beata@univerzalbeszerzo.
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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:

195A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 194-470213A 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

Vízművek részére polielektrolit szállítása 5 ajánlati részben, mely feladat a műszaki leírásban részletesen meghatározott polielektrolit 
adásvételére és kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozik. A feladat magában foglalja szennyvíz iszap víztelenítéshez és 
iszapsűrítéshez adagolt polielektrolit szállítását az egyes ajánlati részekben megadott telephelyekre, valamint a vegyszer 
felhasználásával kapcsolatos adagolás és alkalmazástechnikai szolgáltatási feladatok ellátását, a szükséges szaktanácsadást is. 
Ajánlatkérők ajánlati részenként kívánnak keretszerződést kötni.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Vízművek részére polielektrolit szállítás 5részben

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.univerzalbeszerzo.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

hu

http://www.univerzalbeszerzo.hu

Kbt Második része XV. fejezete

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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)

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 Kbt. 76. § (2). bekezdés a.) pontja szerinti legalacsonyabb árajánlatot adta ajánlattevő.Szöveges értékelés:

Allied Solutions CEE Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott Kbt. 62. § (1). és (2). bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt,a P.1. és  M.
1. alkalmassági követelmények 1. ajánlati részre vonatkozó előírásainak való megfelelését igazolta, az ajánlat a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt előírásoknak 
megfelel, az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelőségét az üzemi kísérletek során Ajánlatkérő megállapította.   
Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 243 413 301 

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Polielektrolit szállítása DRV Zrt részéreRész száma, elnevezése:

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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Ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott Kbt. 62. § (1). és (2). bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt,a P.1. és  M.
1. alkalmassági követelmények 2. ajánlati részre vonatkozó előírásainak való megfelelését igazolta, az ajánlat a vonatkozó 

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Polielektrolit szállítása DMRV Zrt részéreRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Nem vesz igénybe

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 243 413 301  
Ajánlattevő ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

Szállítmányozás, logisztika

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 
hrsz), adószáma: 10323292-2-44

Igen
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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:

Nem vesz igénybe

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

 Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 109 760 169 
Ajánlattevő ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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)

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 Kbt. 76. § (2). bekezdés a.) pontja szerinti legalacsonyabb árajánlatot adta ajánlattevő.Szöveges értékelés:

Allied Solutions CEE Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt előírásoknak 
megfelel, az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelőségét az üzemi kísérlet során Ajánlatkérő megállapította.  
Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 109 760 169

Szállítmányozás és logisztika

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 
hrsz), adószáma: 10323292-2-44
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Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 112 726 534  
Ajánlattevő ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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)

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 Kbt. 76. § (2). bekezdés a.) pontja szerinti legalacsonyabb árajánlatot adta ajánlattevő.Szöveges értékelés:

Allied Solutions CEE Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott Kbt. 62. § (1). és (2). bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt,a P.1. és  M.
1. alkalmassági követelmények 3. ajánlati részre vonatkozó előírásainak való megfelelését igazolta, az ajánlat a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt előírásoknak 
megfelel, az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelőségét az üzemi kísérlet során Ajánlatkérő megállapította.   
Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 112 726 534 

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Polielektrolit szállítása ÉDV Zrt részéreRész száma, elnevezése:

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

Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) az ajánlatot az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be

Érvénytelenítés jogcíme:

22975085213VízTEC Zrt., Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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Ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott Kbt. 62. § (1). és (2). bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt,a P.1. és  M.
1. alkalmassági követelmények 4. ajánlati részre vonatkozó előírásainak való megfelelését igazolta, az ajánlat a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt előírásoknak 
megfelel, az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelőségét az üzemi kísérlet során Ajánlatkérő megállapította.   
Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 285 239 120 

22975085213VízTEC Zrt., Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Polielektrolit szállításaTRV Zrt részéreRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Nem vesz igénybe

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Szállítmányozás, logisztika

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 
hrsz), adószáma: 10323292-2-44

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Nem vesz igénybe.

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:

Ajánlattevő ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.

22975085213VízTEC Zrt., Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68

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)

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 Kbt. 76. § (2). bekezdés a.) pontja szerinti legalacsonyabb árajánlatot adta ajánlattevő.Szöveges értékelés:

VízTEC Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 140 558 067 
Ajánlattevő ajánlata érvényes és a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazza.

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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)

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 Kbt. 76. § (2). bekezdés a.) pontja szerinti legalacsonyabb árajánlatot adta ajánlattevő.Szöveges értékelés:

Allied Solutions CEE Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll az eljárásban meghatározott Kbt. 62. § (1). és (2). bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt,a P.1. és  M.
1. alkalmassági követelmények 5. ajánlati részre vonatkozó előírásainak való megfelelését igazolta, az ajánlat a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt előírásoknak 
megfelel, az Ajánlattevő által megajánlott termékek megfelelőségét az üzemi kísérlet során Ajánlatkérő megállapította.   
Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 140 558 067

13752233243Allied Solutions CEE Kft., Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy Utca 22.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

5 - Polielektrolit szállítása ÉRV Zrt részéreRész száma, elnevezése:

Igen

Szállítmányozás, logisztika

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. (7600/1 
hrsz), adószáma: 10323292-2-44
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek minősített ajánlat: 
4. ajánlati rész Polielektrolit szállítása TRV Zrt részére 
Ajánlattevő neve: Allied Solutions CEE Kft. 

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:

2021.05.20Lejárata:2021.05.11Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Nem vesz igénybe.

2021.05.10

2021.05.10
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Székhelye: 1116 Budapest Kardhegy Utca 22. 
Árajánlat mindösszesen nettó HUF: 296 041 448  
 
Ajánlatkérő valamennyi ajánlati részben az ajánlati felhívásban meghatározott keretösszegre köti meg a szerződéseket.
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