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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 

Postai cím: József Attila utca 78. 

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3527 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft részére, a közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési 

szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges javítási, karbantartási anyagok beszerzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: Hálózati nyomócsövek. 

Különbféle csőanyagok beszerzése többféle méretben, 8 000 000 Ft keretösszeg erejéig. 

- Hálózati nyomócsövek, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, többféle 

- kiszerelésben, 

- Göv (duktil) csövek, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- Acél csövek, a dokumentációban részletezett, többféle méretben, 

- Horganyzott csövek, a dokumentációban részletezett, többféle méretben. 

- Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

2. rész: PE Idomok 

Különbféle PE idomok beszerzése többféle méretben, 3 500 000 Ft keretösszeg erejéig. 

- EF szűkítő, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- Elektrofitting karmanytú, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- Elektrofitting könyök, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- Elektrofitting könyök, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- Lazakarima (PP, acélmaggal), a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- Adapter (hegtoldat), a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

- KG PVC Csatorna cső, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben. 

- Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

3. rész: Golyós és gömbcsapok beszerzése. 

Különbféle Golyós és gömbcsapok a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 8 500 000 Ft 

keretösszeg erejéig. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

4. rész: Vízbekötési szerelvények 

Különbféle vízbekötési szerelvények beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 8 000 

000 Ft keretösszeg erejéig. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

5. rész: Horganyozott fittingek. 

Különbféle horganyozott fittingek beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 1 500 000 

Ft keretösszeg erejéig. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 
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6. rész: Vízszabályozó szelepek 

Vízszabályozó szelepek beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 14 000 000 Ft 

keretösszeg erejéig. 

- Tolózárak, 

- Beépítési készlet (teleszkópos), 

- Rugós visszacsapó szelep, 

- Légtelenítőszelep. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

7. rész: Szerelvénytartozékok. 

Különbféle szerelvénytartozékok beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben 7 500 000 

Ft keretösszeg erejéig. 

- Csapszekrény, 

- Tűzcsapszekrény, 

- Fedlapok kerettel, 

- Csak fedlap (pótlásra), 

- Beépítési segédanyagok. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

8. rész: Vízkivételi szerelvények. 

Vízkivételi szerelvények beszerzése. 

Különbféle Vízkivételi szerelvények beszerzése a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 23 000 

000 Ft keretösszeg erejéig. 

- Tűzcsapok, 

- Tűzcsap alkatrészek, 

- Közkifolyók, 

- Közkifolyó alkatrészek. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

9. rész: Bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák. 

Különbféle bilincsek, palástjavítók, univerzális karimák, a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 

15 000 000 Ft keretösszeg erejéig. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

10. rész: Csőkötő kuplungok 

Különbféle csőkötő kuplungok a dokumentációban részletezett darabszámban, többféle méretben, 36 000 000 Ft 

keretösszeg erejéig. 

- Megfúró bilincsek, 

- Karima, 

- Csőkötő kuplungok, 

- Palást idomok, 

- Egyéb csomóponti idomok karimás kötéssel. 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 

 

11. rész: Csomóponti idomok, karimás kötéssel. 

Idomok csőkötéshez, csövekhez beszerzése 

Különbféle Csomóponti idomok, karimás kötéssel, a dokumentációban részletezett darabszámban, 

többféle méretben, 10 000 000 Ft keretösszeg erejéig 

- Megfúró bilincsek 

- Karima 

- Csőkötő kuplungok 

- Palást idomok 

- Egyéb csomóponti idomok karimás kötéssel 

Nyertes Ajánlattevő feladata konszignációs raktár működtetése Ajánlatkérő székhelyén. 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész, XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt 
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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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 076-170257 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 6376/2018 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Hálózati nyomócsövek 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám:  

Ajánlati ár (nettó Ft): 8.487.570,- Ft 
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Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap): 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft): 8.412.570,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap): 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 
Ferona Kft EuroFlow Zrt. 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 10 800 9,92 793,77 

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1000 

 
993,77 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft): 8.412.570,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap): 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 
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A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: PE Idomok 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 3.247.401,- Ft 



6 
 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Paor-Víz Ker. Kft.  

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41. 

Adószám: 12654644-2-03 

Ajánlati ár (nettó Ft) 2.475.636,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 2.713.590,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Ferona Kft. Euroflow Zrt Paorviz Kft. 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 9,12 729,85 7,62 609,88 10 800 

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

  
929,85 

 
809,88 

 
1000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Paor-Víz Ker. Kft.  

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41. 

Adószám: 12654644-2-03 
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Ajánlati ár (nettó Ft) 2.475.636,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Golyós és gömbcsapok beszerzése 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
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A beérkezett ajánlatok száma: 1 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: „KRISTÁLY” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 15-17. 

Adószám: 10457506-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.559.421,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve:  

Az értékelés A részszempontok 
Kristály Kft.  

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

  

Ajánlati ár 80 10 800   

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1000   

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: „KRISTÁLY” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 15-17. 

Adószám: 10457506-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.559.421,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 
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A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [4] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Vízbekötési szerelvények 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: „KRISTÁLY” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 15-17. 

Adószám: 10457506-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.951.190,- Ft 
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Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve:  

Az értékelés A részszempontok 
Kristály Kft  

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

  

Ajánlati ár 80 10 800   

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1000   

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: „KRISTÁLY” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 15-17. 

Adószám: 10457506-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.951.190,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 
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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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [5] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Horganyozott fittingek 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 1.216.860,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve:  

Az értékelés A részszempontok 
Ferona Kft  
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részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

  

Ajánlati ár 80 10 800   

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1000   

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 1.216.860,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [6] Rész száma: 2 [6] Elnevezés: Vízszabályozó szelepek 
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Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 6 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

Székhelye: 2000 Szentendre, Dobogókői út 5.  

Adószám: 10260559-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 15.759.412,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.274.672,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Duna-Armatúra Kft.  

Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 

Adószám: 10759468-2-42 

Ajánlati ár (nettó Ft) 15.800.607,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 
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Név: Paor-Víz Ker. Kft.  

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41. 

Adószám: 12654644-2-03 

Ajánlati ár (nettó Ft) 12.743.850,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 

 

Név: MOM Magyar Optikai Művek Zrt. és Jafar Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők 

Székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 16. 

Adószám: 10248504-2-15 

Adószám: 12133217-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 10.220.111,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 

 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 9.135.350,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Ferona Kft. Hawle Kft. EuroFlow 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 9,06 724,63 5,25 420,06 10 800 

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
924,63  620,06  1000 

 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Duna Armatura Paorviz MOM – Jafar 
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részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 5,24 418,95 6,49 519,45 8,1 647,72 

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
618,95  719,45  847,72 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.274.672,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [7] Rész száma: 2 [7] Elnevezés: Szerelvénytartozékok. 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: Interex-Waga Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/B. 

Adószám: 11110419-2-07 

Ajánlati ár (nettó Ft) 11.523.280,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 10.019.320,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Duna-Armatúra Kft.  

Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 

Adószám: 10759468-2-42 

Ajánlati ár (nettó Ft) 17.018.385,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Interex Waga Kft Euroflow Zrt Duna Armatura 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 8,69 695,59 10 800 5,89 470,98 

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
895,59  1000  670,98 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 10.019.320,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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: 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [8] Rész száma: 2 [8] Elnevezés: Vízkivételi szerelvények 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 5 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: Interex-Waga Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/B. 

Adószám: 11110419-2-07 

Ajánlati ár (nettó Ft) 27.701.565,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

Székhelye: 2000 Szentendre, Dobogókői út 5.  

Adószám: 10260559-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 23.661.065,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
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Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 18.991.860,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: MOM Magyar Optikai Művek Zrt. és Jafar Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők 

Székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 16. 

Adószám: 10248504-2-15 

Adószám: 12133217-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 18.932.026,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 17.566.150,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Ferona Interex Waga Hawle Kft 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 10 800 6,34 507,3 7,42 593,93 

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
1000  707,3  793,93 

 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 
Euroflow MOM - Jafar 

részszempontjai súlyszámai (adott 

esetben az 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
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(adott esetben alszempontjai is) alszempontok 

súlyszámai is)  

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 9,25 739,94 9,28 742,28 

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

 
   942,28 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 17.566.150,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [9] Rész száma: 2 [9] Elnevezés: Bilincsek, palástjavítók, univerzális 

karimák 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

Székhelye: 2000 Szentendre, Dobogókői út 5.  

Ajánlati ár (nettó Ft) 16.665.630,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 15.451.702,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: „KRISTÁLY” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 15-17. 

Adószám: 10457506-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft) 17.850.228,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Kristály Hawle Kft. Euroflow 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 8,66 692,5 9,27 741,73 10 800 

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
892,5  941,73  1000 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 15.451.702,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [10] Rész száma: 2 [10] Elnevezés: Csőkötő kuplungok 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: Interex-Waga Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/B. 

Adószám: 11110419-2-07 

Ajánlati ár (nettó Ft) 36.411.974,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Duna-Armatúra Kft.  

Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 

Adószám: 10759468-2-42 

Ajánlati ár (nettó Ft) 42.687.030,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok 
Interex Waga Duna Armatúra 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 10 800 8,53 682,4 

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1000 

 
882,4 

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Interex-Waga Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/B. 

Adószám: 11110419-2-07 

Ajánlati ár (nettó Ft) 36.411.974,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [11] Rész száma: 2 [11] Elnevezés: Csomóponti idomok, karimás kötéssel 

Az eljárás eredményes volt  X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 7 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Név: HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. 

Székhelye: 2000 Szentendre, Dobogókői út 5.  

Adószám: 10260559-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 12.356.147,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: EUROFLOW Zrt. 

Székhelye: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29. 

Adószám: 12490367-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 9.415.202,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Duna-Armatúra Kft.  
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Székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. 

Adószám: 10759468-2-42 

Ajánlati ár (nettó Ft) 11.632.768,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Név: Paor-Víz Ker. Kft.  

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41. 

Adószám: 12654644-2-03 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.558.052,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 

 

Név: MOM Magyar Optikai Művek Zrt. és Jafar Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők 

Székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 16. 

Adószám: 10248504-2-15 

Adószám: 12133217-2-13 

Ajánlati ár (nettó Ft) 8.689.404,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 

 

Név: „KRISTÁLY” Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 15-17. 

Adószám: 10457506-2-14 

Ajánlati ár (nettó Ft) 12.843.618,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 

 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 7.600.835,- Ft 

Fizetési határidő napokban megadva (minimum 30 nap, maximum 60 nap) 60 nap 

Ajánlattevő ajánlata érvényes 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Kristály Kft. Ferona Kft. Hawle Zrt. 

részszempontjai súlyszámai Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
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(adott esetben alszempontjai is) (adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 5,92 473,44 10 800 6,15 492,12 

Fizetési határidő napokban 

megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
673,44  1000  692,12 

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok Euroflow Zrt Duna Armatura Paorviz 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 8,07 645,84 6,53 522,72 8,88 710,52 

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200 10 200 10 200 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
845,84  722,72  910,52 

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok MOM - Jafar   

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 80 8,75 699,78     

Fizetési határidő napokban 
megadva 

20 10 200     

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként: 

 

 
899,78     

 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10 

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: 2 

1 bírálati szempont esetén: Fordított arányos; 2 bírálati szempont esetén: egyenes arányos 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Ferona Kft.  

Székhelye: 9028 Győr, Bagoly utca 8. 

Adószám: 11845063-2-08 

Ajánlati ár (nettó Ft) 7.600.835,- Ft 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, és megfelelő módon igazolta, hogy nem áll a 

kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot, így ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt. 
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018/11/01 / Lejárata: 2018/11/10 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/10/30 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/10/31 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2  

Jelen ellenjegyzés a dokumentum egészére vonatkozik. 

 

 

 

Bakondi Attila 


		2018-10-31T09:43:09+0100
	Kocsis Szilvia




