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II.2) A közbeszerzés mennyisége
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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:

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:

2019.03.25

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

DEK-708_6 db vízminőségvédelmi monitoring kút létrehozása a GINOP-2.3.3-15-2016-00028 sz. projekt keretében

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelési szempontok - Megajánlás - Értékelési pontszám - Súlyszám - Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: Nettó ajánlati 
ár (Ft) 7 910 600 Ft 10 70 700; 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 24 hónap 10 30 300; 
Összesen: 1000. Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb 
ár-érték arányú ajánlatot. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben foglaltaknak. A BIOCENTRUM Kft. ajánlattevő a rendelkezésre álló fedezet 
összegére tekintettel is megfelelő ajánlatot tett.

11753795210BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft., 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. Nettó ajánlati ár (Ft): Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az alacsonyabb érték a kedvezőbb: P = (A legjobb / 
A vizsgált) * (P max - P min) + P min, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső 
határa (10 pont), P min: a pontskála alsó határa (0 pont), A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált: a vizsgált 
ajánlat tartalmi eleme. 2. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap): A 2. értékelési szempont esetén a 
jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva minimum 36 hónap, melyre ajánlattevők kedvezőbb ajánlatot 
tehetnek azzal, hogy összesen 60 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén is ajánlattevő a maximális pontszámot kapja (azaz 
ajánlatkérő az összesen 60 hónapnál hosszabb jótállási időtartam megajánlása esetén is a maximális 10 pontot adja ajánlattevőnek). 
Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel az előírt 36 hónapos jótállási időtartamnál többet vagy ugyanannyit
kíván megajánlani (pld. amennyiben ajánlattevő összesen 42 hónapos jótállási időtartamot kíván megajánlani, akkor a felolvasólapon a 
„36 hó + … hó” cellába a kipontozott rész helyére 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván
a minimálisan előírt jótállási időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltüntetnie. 
Ekkor a minimális értékelési pontszámot, azaz 0 pontot kapja az ajánlattevő. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati 
elem 0 pontot kap. A 24 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési 
pontszámot kapják. Ajánlatkérő a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az arányosítás módszerét 
alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát a 2. értékelési részszempont esetén: Pvizsgált = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax – Pmin) + Pmin, ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, P max: a pontskála felső határa (10 pont), P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont), A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb 
érték, amire a maximális pontszámot adja (24 hónap), A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap). Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - 
két tizedes jegyre kerekíti. A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő 
összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.

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 ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a legmagasabb összpontszámot 
ajánlattevő érte el.

Szöveges értékelés:

1000BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ssz. - Értékelési szempontok - Megajánlott értékek: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 7 910 600 Ft 2. 36 hónapnál hosszabb jótállási 
időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 24 hónap

11753795210BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft., 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2) 12. pontjában jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt lehetőséggel. 
Ennek megfelelően a bírálatot kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb, azaz a BIOCENTRUM Kft. (3211 Gyöngyösoroszi, 
Ércelő út 1.) ajánlattevő esetében végezte el. Ajánlatkérő a következő ajánlatok bírálatát nem végezte el, ezek érvényessége/
érvénytelensége nem került megállapítása: 2. számú ajánlat: KELET-ÚT Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.) Értékelési szempontok -
Megajánlás - Értékelési pontszám - Súlyszám - Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: Nettó ajánlati ár (Ft) 9 775 800 Ft 8,09 70 
566,30; 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 0 hónap 0 30 0; Összesen: 566,30. 3. számú ajánlat: 
ÖKOPROJECT EGER Kft. (3300 Eger, Szvorényi út 10.) Értékelési szempontok - Megajánlás - Értékelési pontszám - Súlyszám - 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: Nettó ajánlati ár (Ft) 9 573 940 Ft 8,26 70 578,20; 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam
(min. 0 hónap, max. 24 hónap) 24 hónap 10 30 300; Összesen: 878,20. 4. számú ajánlat: ÖKO-TRADE Kft. (7623 Pécs, Megyeri u. 26. 
ép. 1. lház.) Értékelési szempontok - Megajánlás - Értékelési pontszám - Súlyszám - Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: Nettó 
ajánlati ár (Ft) 10 377 160 Ft 7,62 70 533,40; 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 24 hónap 10 30 
300; Összesen: 833,40.

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:

2019.05.13Lejárata:2019.05.08Kezdete:

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:

2019.05.07

2019.05.07
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