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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46519306Fax:Telefon:E-mail:
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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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Vegyszerek beszerzése a MIVÍZ Kft. részéreKözbeszerzés 
tárgya:
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E50 - Bírálati szakasz
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Vas(III)kloridRész 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:

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

22A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 021-046823A 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

„Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” 1. rész: Vas(III)klorid; 2. rész: Fruktóz Glükóz 
Szirup, Izocukor egyéb technológiai szénhidrát; 3. rész: Polielektrolit víztelenítéshez; 4. rész: Polielektrolit sűrítéshez; 5. rész: 
Technológiai segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vegyszerek beszerzése a MIVÍZ Kft. részére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.miviz.hu

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Bírálati szempont Adható pontszám Súlyszám Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 0-10 70 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt 
szakember, alkalmassági minimumfeltételek feletti (36 hó feletti) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap, 
maximum 120 hónap) 0-10 15 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező vegyszer 
adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) 0-10 15 Az ajánlatkérő az ajánlati ár 
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 
2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A 2. bírálati szempont vonatkozásban 
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi módszer alkalmazásával: 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet 1.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata az 1. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

Szöveges értékelés:

1000VízTEC Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 42 Ft/kg Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt 
szakember, alkalmassági minimumfeltételek feletti (36 hó feletti) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 
hónap, maximum 120 hónap) 120 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező 
vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) igen Ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat érvényes. Az 1. rész vonatkozásában az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot VízTEC Zrt.
(2363 Felsőpakony, hrsz. 013/68.) ajánlattevő tette, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Fruktóz Glükóz Szirup, IzocukorRész száma, elnevezése:

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

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, az 
ajánlat az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, miszerint e) egyéb módon nem felel az 
ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
.

10429635206UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., 6760 Kistelek, Tanya 491

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 42 Ft/kg. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, megfelel a felhívásban, közbeszerzési 
dokumentumokban, jogszabályokban meghatározott feltételeknek.. Az 1. rész vonatkozásában az értékelési szempontra 
figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot VízTEC Zrt. (2363 Felsőpakony, hrsz. 013/68.) ajánlattevő tette, a Kbt. 69. § (4) bekezdése 
alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

módszere. 3. értékelési részszempont: Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező 
vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) Ezen. minőségi szempont 
esetében az alkalmazandó módszer: az Útm. 2. számú melléklet B. A.1. pontja szerinti pontozás.

Igen
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat a 2. rész vonatkozásában érvényes. Az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 2. helyen 
áll

Szöveges értékelés:

806DRACHMA Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat a 2. rész vonatkozásában érvényes. Az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 3. helyen 
áll

Szöveges értékelés:

661VízTEC Zrt.

Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

Szöveges értékelés:

1000Brenntag Hungária Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 140 Ft/kg A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) 3 A megajánlott termék 
glicerin tartalma (%-ban kifejezve) 1 Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat a 2. rész vonatkozásában érvényes. -Az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 2. helyen áll

10852420213DRACHMA Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, 2120 Dunakeszi, 
Pozsonyi Utca 41

Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 148 Ft/kg A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) 10 A megajánlott termék 
glicerin tartalma (%-ban kifejezve) 5 Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat a 2. rész vonatkozásában érvényes. Az értékelési szempont 
szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 3. helyen áll

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 130 Ft/kg A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (
ppm-ben kifejezve) 0 A megajánlott termék glicerin tartalma (%-ban kifejezve) 20 Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján 
megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési 
szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll

11345240244Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Polielektrolit víztelenítéshezRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 130 Ft/kg Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata a 2. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

11345240244Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Bírálati szempont Adható pontszám 
Súlyszám Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 0-10 70 A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) 0-10 15 A megajánlott 
termék glicerin tartalma (%-ban kifejezve) 0-10 15 Az ajánlatkérő az ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során 
alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja 
szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) Ajánlatkérő 
számára kedvezőbb, minél alacsonyabb a megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma. A megajánlás legkedvezőbb szintje O ppm, a 
minimálisan elfogadott megajánlás: 10 ppm. A pontozás módszere a KH útmutató szerinti fordított arányosítás az alábbi képlet 
alkalmazásával. A megajánlott termék glicerin tartalma (%-ban kifejezve) Ajánlatkérő számára kedvezőbb, minél magasabb a 
megajánlott termék glicerin tartalma az elvárt cukortartalom mellett. A pontozás módszere a KH útmutató szerinti egyenes 
arányosítás az alábbi képlet alkalmazásával.

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:

Igen
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Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Bírálati szempont Adható pontszám 
Súlyszám Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 0-10 80 Szállítási határidő (minimum 1 munkanap, 
maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) 0-10 20 Az ajánlatkérő az 1. értékelési 
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 
2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere. Szállítási határidő: Ajánlatkérő a legjobb ajánlatot 
tartalmazó ajánlatra (legkedvezőbb szállítási határidő) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1
.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel.- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az 
alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési 
szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 3. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 
1. helyen áll

Szöveges értékelés:

1000VízTEC Zrt.

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel.- Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a
3. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 2. helyen áll

Szöveges értékelés:

840Allied Solutions CEE Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 289,71 
Szállítási határidő (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő
) 3 Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel.- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő
megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 
3. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 362 Szállítási 
határidő (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) 3 Az 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 3. rész vonatkozásában az értékelési 
sorrendben a 2. helyen áll.

13752233243Allied Solutions CEE Kft., 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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Polielektrolit sűrítéshezRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő ajánlata a 3. rész vonatkozásában érvénytelen. Ajánlattevő ezen az anyagleadási kötelezettségének nem tett eleget. 
A Műszaki leírás a mulasztással kapcsolatban az alábbiakat tartalmazta: „A beszállítási időpont elmulasztása az ajánlat 
érvénytelenségét, a pályázatból való kizárást eredményezi.” Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján, miszerint e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11345240244Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 289,71Ft. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)
bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya 
alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 3. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben 
az 1. helyen áll.

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata a 4. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

Szöveges értékelés:

1000VízTEC Zrt.

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat érvényes. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata a 4. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

Szöveges értékelés:

792Allied Solutions CEE Kft.

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat érvényes. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata a 4. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben a 3. helyen áll.

Szöveges értékelés:

20Brenntag Hungária Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 58,27 
Szállítási határidő (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő
) 3 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, az ajánlat érvényes. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata a 4. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap sűrítéséhez használt vegyszer ára) 78 Szállítási 
határidő (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) 3 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, az ajánlat érvényes. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 4. rész vonatkozásában az
értékelési sorrendben a 2. helyen áll.

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

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 51.000 
Szállítási határidő (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő
) 30 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel, az ajánlat érvényes. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 4. rész 
vonatkozásában az értékelési sorrendben a 3. helyen áll.

11345240244Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Techn. segéda. fonalas baktériumokRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap víztelenítéshez használt vegyszer ára) 58,27 Ft. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján 
megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési 
szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata a 4. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Bírálati szempont Adható pontszám 
Súlyszám Fajlagos ár (1 m3 szennyvíziszap sűrítéséhez használt vegyszer ára) 0-10 80 Szállítási határidő (minimum 1 munkanap, 
maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a beérkezésig eltelt idő) 0-10 20 Az ajánlatkérő az 1. értékelési 
részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 
kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 
2016. december 21.) VI.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Szállítási határidő:Ajánlatkérő a legjobb 
ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legkedvezőbb szállítási határidő) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1
.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Igen
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NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 44 Ft. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és hiánypótlás a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat érvényes.- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján 
megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési 
szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő ajánlata az 5. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat. Bírálati szempont Adható pontszám 
Súlyszám Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 0-10 70 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági 
minimumfeltételek feletti (36 hó feletti) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap, maximum 120 hónap) 0-10
15 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező vegyszer adagolását szoftver 
támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) 0-10 15 Az ajánlatkérő az ajánlati ár részszempont esetében a 
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 141. szám; 2016. december 21.) VI.A.1
.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, 
alkalmassági minimumfeltételek feletti többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban: Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi módszer alkalmazásával: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. 
szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet 1.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere. Az ajánlattevő vállalja, hogy a 
szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján
optimalizálja (igen/nem) Ezen. minőségi szempont esetében az alkalmazandó módszer: az Útm. 2. számú melléklet B. A.1. pontja 
szerinti pontozás.

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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján 
ajánlattevő ajánlata az 5. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll

Szöveges értékelés:

1000VízTEC Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) Ajánlati ár (Nettó Ft/kg) 44 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt 
szakember, alkalmassági minimumfeltételek feletti (36 hó feletti) többlet szakmai tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 
hónap, maximum 120 hónap) 120 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező 
vegyszer adagolását szoftver támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) igen Ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat és hiánypótlás a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, az ajánlat érvényes.- Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolta az alkalmassági feltételeknek 
történő megfelelését és hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az értékelési szempont szerinti értékelése alapján ajánlattevő 
ajánlata az 5. rész vonatkozásában az értékelési sorrendben az 1. helyen áll.

22975085213VízTEC Zrt., 2363 Felsőpakony, Külterület

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

A moratórium az 5. rész vonatkozásában a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján nem releváns.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.23Lejárata:2019.05.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2019.05.13

2019.05.13
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