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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:

2018.11.08

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

A beszerzés tárgya, mennyisége: I. rész: 1 darab pofás törő készülék II. rész: 1 darab ICP-OES készülék beszerzése Fitoremedációs 
célú vizsgálatokhoz nagy mennyiségű talaj és növényi minta nehézfém tartalmának meghatározására van szükség. A minta feltáráshoz 
elengedhetetlen a minták megfelelő homogenizálása, mely a beszerzendő pofástörővel végezhető el. A minták nehézfém tartalmának 
meghatározásához pedig a szintén beszerzendő ICP-OES készülékre van szükség. Műszaki követelmények • Pofás törő készülék: -A 
törőpofáknak és kopólemezeknek nehézfémmentes acélból kell készülniük a minta elszennyezésének megakadályozása céljából -Az 
adagolható mintaméret kisebb legyen, mint 40 mm -A törés/aprítás sebessége állítható legyen, 550-950 min-1 -A törőrés távolsága 
legalább 0-11 mm -Gyűjtőtartály térfogata/sarzsonként: 3 liter/sarzs -Digitális kijelzés, digitális beállítható törőrés, fordulatszám -
Könnyű kezelhetőség, biztonságosan levehető adagolótölcsér -Gyárilag beépített kenőegység • ICP-OES készülék: Szimultán kettős 
plazmafigyelésű ICP-OES spektrométer folyamatos, teljes spektrális lefedettséggel, automata mintaadagolóval, vezérlő szoftverrel és 
számítógéppel, mely alkalmas talaj, növény és csapadékminták széleskörű mérésére, 4 évre elegendő fogyóanyaggal (4db fáklya, 4db 
ködkamra, 4db porlasztó) -Kettős (radiális és axiális) plazmafigyelés, hogy mind a kis koncentrációjú nyomelemek, mind a nagy 
koncentrációjú makroelemek, illetve alkálifémek mérhetők legyenek a zavaró hatások kiküszöbölése mellett -Szimultán működés 
valamennyi mérhető elemre, a nagy mérési sebesség elérése érdekében még nagy számú elem mérése esetén is -Rendelkezzen 
könnyen hozzáférhető elő-optikával a felhasználó általi gördülékeny tisztíthatóság érdekében -Az optikai felépítés legyen Echelle 
polikromátor és CCD detektor a teljes szimultán spektrumlefedettség érdekében -Hullámhossz tartomány: min. 170–770 nm, folytonos 
leképezéssel -Vertikális elhelyezkedésű fáklya, a zavaró hatások kivédésére bonyolult minta mátrix esetén -Programozható 
plazmateljesítmény annak érdekében, hogy mintatípustól és a mérendő elemtől függően a mérés mindig optimális körülmények között 
történjen -A rendszer, olyan vertikális fáklya megoldással működjön, mely egyszerű és hatékony, nem igényel további finomhangolást 
és utánállítást -Üveg koncentrikus porlasztó és üveg ciklon ködkamra speciális injektor csatlakozással a könnyű telepítés és használat 
érdekében -PC vezérelt perisztaltikus pumpa állítható sebességgel, mellyel lerövidíthető az öblítés időtartama, a kevesebb 
gázfogyasztás révén költséghatékonyabb mérést tesz lehetővé -Nagy sebességű automata mintaadagoló Jótállás időtartama:12 hónap 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott 
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az 
Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a 
hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai 
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól 
származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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1.)Nettó ajánlati ár:Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.AK az értékarányosítás módszerén belül a fordított 
arányosítást alkalmazza.Súlyszám:70.A legjobb,azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot kapja.A többi
ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra.2.)12 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (
legkedvezőtlenebb 12 hónap legkedvezőbb 24 hónap).A magasabb érték a kedvezőbb.AK az értékarányosítás módszerén belül a két 

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:

61434

Szöveges értékelés:

1000Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Kft (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) 1.) 12 hónapnál hosszabb 
jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 12 hónap legkedvezőbb 24 hónap): 24 2.) A minta végfinomságának elvárt mérete d90 (
legkedvezőbb 0,5 mm legkedvezőtlenebb 1,0 mm): 0,5 3.) A villanymotor teljesítménye (legkedvezőtlenebb 0,8 kW legkedvezőbb 
1,1kW): 1,1 4.) Nettó ajánlati ár (Ft): 3.423.220 Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

13387550243Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 
Budapest, Budafoki Út 187-189

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:

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:

1A szerződés száma:

1 - 1 db Pofás törő berendezés beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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:

Nettó ajánlati ár:3.423.220 Ft + áfa Indokolás: Az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján Ajánlattevő 
ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

13387550243Verder Hungary Szivattyúkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, 
Budafoki Út 187-189

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza.A 24 hónap vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális 
értékelési pontot kapják.A 12 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám:10.Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a 
legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, 12 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával 
megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (24 hónap) ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső 
határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják.Az AK által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték 
közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.3.)A minta 
végfinomságának elvárt mérete d90 (legkedvezőbb 0,5 mm legkedvezőtlenebb 1,0 mm).A 0,5 mm, vagy attól kisebb minta méret a 
legkedvezőbb, a minta megfelelő homogenitásának biztosítása érdekében.AK az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték 
figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza.A 0,5 mm, vagy annál kisebb megajánlások egyaránt a maximális értékelési 
pontot kapják.Az 1,00 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlások esetén AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám:10.Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (
érvényességi küszöböt jelentő, 1,0 mm) értéket tartalmazzák,az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (0,5 mm) ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával 
megegyező pontszámot (10 pont) kapják.Az AK által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső 
megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.4.)A villanymotor teljesítménye (
legkedvezőtlenebb 0,8 kW legkedvezőbb 1,1 kW).Nagyteljesítményű aprítás biztosít a legalább 1,1 kW teljesítményű motorral 
rendelkező készülék, ezzel is biztosítva a nagy mennyiségű minta megfelelő homogenitásának elérését.A 1,1 kW teljesítményű motor a 
legkedvezőbb.AK az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza.A 1,1 kW,
vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják.Az 0,8 kW-nál kedvezőtlenebb megajánlások esetén 
AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám:10.Azok az ajánlatok, melyek a 
tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, 0,8 kW) értéket tartalmazzák, az 
értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (1,1 kW) ajánlatok pedig
az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják.Az AK által meghatározott két szélső (
legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően 
kerülnek pontozásra.A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő 
összpontszáma.A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti AK a legelőnyösebbnek.AK alkalmazza a Közb.Hat.2016.dec.21.
napján közzétett a nyertes AT kiválasztására szolg.ért.szempontr.alk.útm.
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1.)Nettó ajánlati ár (HUF + Áfa)Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül
a fordított arányosítást alkalmazza. Súlyszám: 70. A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot 
kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra.2.)12 hónapnál hosszabb jótállás időtartama (
legkedvezőtlenebb 12 hónap legkedvezőbb 24 hónap).A magasabb érték a kedvezőbb.Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül 
a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza.A 24 hónap vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a 
maximális értékelési pontot kapják.A 12 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám: 10.Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont 
tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, 12 hónap) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám

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:

60470

Szöveges értékelés:

1000Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve, címe: Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Kft. (1196 Budapest Kossuth Lajos utca 116.) 1.) 12 hónapnál 
hosszabb jótállás időtartama (legkedvezőtlenebb 12 hónap legkedvezőbb 24 hónap): 24 2.) A perisztalikus pumpa csatornáinak 
száma (legkedvezőtlenebb 1 csatorna legkedvezőbb 5 csatorna): 5 3.) A plazma axiális végének eltávolítása vízhűtéses kónusszal 
(igen/nem): igen 4.) Nettó ajánlati ár (Ft): 24.209.010 Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a 
közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

24076364243Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, 1196 Budapest, Kossuth Lajos 
Utca 116

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:

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:

1A szerződés száma:

2 - 1 db ICP-OES spektrométer beszerzéseRész száma, elnevezése:

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár: 24.209.010 HUF + Áfa Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempontok alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő (24 hónap) ajánlatok pedig az értékelés során adható 
pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.3.)A 
perisztalikus pumpa csatornáinak száma (legkedvezőtlenebb 1 csatorna legkedvezőbb 5 csatorna). A magasabb érték a 
kedvezőbb.Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerén belül a két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítást alkalmazza. Az 
5 csatorna vagy annál nagyobb megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontot kapják. Az 1 csatornánál kedvezőtlenebb 
megajánlások esetén ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelennek nyilvánítja.Súlyszám: 10.
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő, 1 csatorna) 
értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont), a legkedvezőbb szintet elérő
(5 csatorna) ajánlatok pedig az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot (10 pont) kapják. Az 
ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől 
való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.Amennyiben valamely ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 10 pontot kap. Amennyiben 
Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési 
tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre.4.)A plazma axiális végének eltávolítása 
vízhűtéses kónusszal.Axiális plazma végének zajtalan, sűrített levegő nélküli eltávolítása kónusz segítségével, a gázfogyasztás 
csökkentése és az interferenciák kiküszöbölése érdekében.Axiális megfigyelés esetén a vízhűtéseses kónusz előnyt jelent, mert 
hatékonyabbá teszi a plazma normál analitikai zónájának (NAZ) közvetlen megfigyelését és a zavaró hatások 
minimalizálását.Ajánlatkérő a pontkiosztás rendszerét alkalmazza. Nem válasz megajánlása esetén a pontskála alsó határa (0 pont) 
igen válasz megajánlása esetén a pontskála felső határa (10 pont) kerül kiosztásra.A súlyszámmal felszorzott és összeadott 
pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti 
Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.Ajánlatkérő alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közzétett a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról útmutatóját. (KÉ 2016. évi 147. szám)
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.01.28Lejárata:2019.01.18Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2019.01.17

2019.01.17




