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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52502557Fax:+36 52502554Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

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 66526407Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Körös-vidéki Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

1 db 4 x 4-es, platós tehergépjármű konténerrelKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000630522020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság EKRSZ_1990128
6

Városház U 26

Gyula HU332 5700

Varga Melinda

varga.melinda@kovizig.hu +36 303889750

www.kovizig.hu

Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_2312254
3

Poroszlay Út 27.

Debrecen HU321 4032

Hegedűs-Szenteczki Hajnalka

sz.hajnalka@matrixaudit.hu

www.kovizig.hu
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

130A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 127-309935A 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

Adásvételi szerződés a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója„ elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú 
Támogatási Szerződés alapján a duzzasztó üzemeltetéséhez szükséges 1 db 4 x 4-es, platós tehergépjármű konténerrel beszerzésére

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

1 db 4 x 4-es, platós tehergépjármű konténerrel

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű nettó 
ajánlati árra a maximális pontot 100 pont adja, a többi megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 
60. szám) 1. sz. melléklet. A. A relatív értékelési módszerek 1. aa) alpont szerinti „fordított arányosítás” módszere alapján számolja ki 
a pontszámokat.  
 
Pontszám= (Ár legjobb /Ár vizsgált) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 
 
2. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 180 kW - max. 220 kW kerül értékelésre). A 
teljesítményt egész számmal kell megadni. A gépjármű dokumentumaiban szereplő nem egész számú teljesítmény adatot minden 
esetben lefelé kell kerekíteni. 
Ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. A relatív értékelési módszerek 
1. ab) alpont szerinti „egyenes arányosítás” módszere alapján számolja ki a pontszámokat.  
A 180 kW (ez a kötelezően elvárt teljesítmény) megajánlás a minimális 0 pontot kapja. Érvénytelen az ajánlat, ha a teljesítmény nem 
éri el a 180 kW értéket. A 220 kW feletti megajánlás is a maximum 100 pontot kapja és a képletben is 220 kW kerül behelyettesítésre. 
 
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
 
3. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 hó, maximum 48 hó kerül értékelésre).  
Ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. A relatív értékelési módszerek 
1. ab) alpont szerinti „egyenes arányosítás” módszere alapján számolja ki a pontszámokat. A (kötelező 1 év teljes körű garancia 
feletti) 0 hónap megajánlás a minimális 0 pontot kapja. A (kötelező 1 év teljes körű garancia feletti) 48 hónapnál hosszabb megajánlás 
is a maximum 100 pontot kapja és a képletben is 48 hónap kerül behelyettesítésre. 
 
P = Avizsgált/ Alegjobb * (Pmax –Pmin) + Pmin 
 
4. rész-szempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) II. számú melléklet, B. pont, 
pontozás módszere szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint: 
 
igen válasz: 100 pont, 
nem válasz: 0 pont. 
 
5. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A tüzelőanyag fogyasztásra vonatkozó értéket egy 
tizedesjegy pontossággal kéri megadni Ajánlatkérő. Ajánlatkérő a legalacsonyabb tüzelőanyag fogyasztásra (l/100 km) a maximális 
pontot 100 pont adja, a többi megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet. 
A. A relatív értékelési módszerek 1. aa) alpont szerinti „fordított arányosítás” módszere alapján számolja ki a pontszámokat.  
 
Pontszám= (Ár legjobb /Ár vizsgált) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

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:

1000

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

Az értékelés eredménye alapján a legkedvezőbb ajánlatot a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. adta.Szöveges értékelés:

9474.95MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):        42.300.000.- 
2. Teljesítmény az elvárt minimum 180 kW felett (kW; min. 180 kW - max. 220 kW)        213 
3. Átrozsdásodás elleni garancia a kötelező 1 év teljes körű garancia felett (hónap; min. 0 hó - max. 48 hó)        48 
4. A teherautó üzemeltethető 2WD üzemmódban is (igen/nem)        igen 
5. Tüzelőanyag fogyasztás (vegyes/kombinált) (l/100 km)        18 
6. Károsanyag kibocsátás (vegyes használat esetén) CO2 (g/km)        473 
 
A MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (9) bekezdésében elvégzett bírálat 
alapján a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok 
fenn nem állása teljesül, az alkalmassági követelmények ellenőrzése eredményeként ÉRVÉNYES.

12003653244MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft., Magyarország 2330 Dunaharaszti, Csonka János Utca 2

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:
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.09.17Lejárata:2020.09.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):        42.300.000.-  
A legkedvezőbb érvényes ajánlatot a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. adta.

12003653244MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft., Magyarország 2330 Dunaharaszti, Csonka János Utca 2

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

 
6. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A károsanyag kibocsátásra vonatkozó értéket egész 
számmal kell megadni. A gépjármű dokumentumaiban szereplő nem egész számú károsanyag kibocsátásra vonatkozó értéket minden 
esetben lefelé kell kerekíteni. Ajánlatkérő a legalacsonyabb károsanyag kibocsátásra (CO2 (g/km)) a maximális pontot 100 pont adja, 
a többi megajánlásra a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25.-i útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet. A. A relatív értékelési 
módszerek 1. aa) alpont szerinti „fordított arányosítás” módszere alapján számolja ki a pontszámokat.  
 
Pontszám= (Ár legjobb /Ár vizsgált) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Danube Truck Magyarország Kft. ajánlata a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésében elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, az alkalmassági követelmények, kizáró okok 
előzetes ellenőrzése eredményeként pedig NEM ÉRVÉNYTELEN. A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés alapján, értékelési 
pontszáma 8958,35.

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: 2020.09.07

2020.09.07
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