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Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Talajkutató eszközökRész 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:

145A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 144-354259A 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

Talajkutató eszközök és digitális mérőműszerek beszerzése 1. rész: Talajkutató eszközök: 1. 1 db Terepi/laboratóriumi 
légátjárhatóság-mérő készlet 2. 1 db Tenziométer talajnedvesség-mérő szett 3. Talajtömörödöttségi szondák (1 db készlet) 4. 1 db 
Talajdaráló készülék 2 mm-es törőtárcsával 5. 1 db Ütvefúró talajmintavevő készlet 6. Hidrométer pipetta (1 db készlet) 7. 8 db 
Talajnedvességmérő szett 8. Terepi mini esőszimulátor eróziós vizsgálati célra (1 db készlet) 9. 1 db Ipari talajmérleg 2. rész: Digitális 
mérőműszerek: 1. 1 db Szintezőműszer 2. 1 db Térinformatikai vevőkészülék 3. Vízrendezési célú fotogrammetriai eszköz csomag (1 
db rendszer) 4. Vezetékkutató fémdetektor rendszer (1 db eszköz tartozékokkal) 5. Földi lézerszkenner (1 db eszköz tartozékokkal) 6. 
1 db Termográfiai vegetáció állapot felmérő eszköz A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Nem

Ajánlatkérő az 1. eljárási részt eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) f) pontja alapján, mivel a folyamatba épített ellenőrzési 
eljárás során az ellenőrzést végző szerv szerint súlyos jogsértés történt ebben az eljárási részben, és a közbeszerzési eljárás szabályai 
szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani. Az ellenőrző szerv erre az eljárási részre nem 
támogató tanúsítványt állított ki, arra való tekintettel, hogy az 1. eljárási részben Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § -ban foglaltakat 
és a Kbt. 81.§ (11) bekezdésében foglalt ajánlati kötöttséget, figyelemmel a felolvasólap javítására, továbbá ITENVIRO Kft. ajánlata 
alternatív ajánlattételnek minősül az értékelés alá eső, ajánlati ár eltérése a felolvasólap és az ajánlat tartalma között. A Ber-Cont Kft. 
ajánlatának bírálatát ajánlatkérő nem végezte el, tekintettel arra, hogy az meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
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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.2.10) 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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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 ellenőrzést végző szerv által a folyamatba épített ellenőrzési eljárás során kiállított tanúsítvány alapján az ITENVIRO Kft. (1165 
Budapest, Hunyadvár u. 56., Adószám: 10673810-2-42.) 1. részben benyújtott ajánlata Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Indoklás: ITENVIRO Kft. ajánlattevő 1. részre benyújtott ajánlatában a felolvasólapon 
feltüntetett nettó ajánlati ár: 28.753.000 Ft. A szakmai ajánlat 19. oldalán összesen nettó 34.258.000 Ft ajánlati ár szerepel, mely 
megállapítható az egyes tételek összeadásával is, továbbá a 6. sz. mellékletként benyújtott árrészletezőben az eszközök árait 
összeadva is nettó 34.258.000 Ft az eredmény. Így a felolvasólap és a szakmai ajánlat között ellentmondás keletkezett. Ajánlattevő az 
ellentmondást hiánypótlás formájában javította, melyben megjelölte a számítási hiba javítását. Fenti ellentmondás Kbt. 71.§ (10) 
bekezdés alapján nem javítható számítási hiba javításával, tekintettel arra, hogy az árrészletezőben és szakmai ajánlatban feltüntetett 
egyes tételeket összeadva nem állapítható meg matematikai művelet hibájából adódó számítási hiba. Emellett a Kbt. 71. § (8) 
bekezdése alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek 
sérelmével és b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi 
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat 
vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A szakmai 
ajánlatban és a felolvasólapon feltüntetett nettó ajánlati ár közötti eltérés miatt Ajánlattevő ajánlata alternatív ajánlattételnek minősül.
Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy ITENVIRO Kft. 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, ugyanis az egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:
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GEOTOOLS Europe GNSS Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 30-34., Adószám: 23581016-2-42) Ajánlatkérő a GEOTOOLS Europe GNSS 
Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 30-34.) ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánította, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 1. érvénytelenségi ok: Az ajánlati kötöttség beálltára 
tekintettel ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. AK nem állapítja meg az 1 
db (min. 3 m-ig kihúzható) digitális, üvegszálas szintezőléc szakmai jellemzővel rendelkező szintezőműszer egyenértékűségét a 2 db (
min. 3 m-ig kihúzható) digitális, üvegszálas szintezőléc szakmai jellemzővel rendelkező szintezőműszerrel. 2. érvénytelenségi ok: Az 
ajánlati köt. beálltára tekintettel ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. AK 
nem állapítja meg a tág működési tartomány (minimum -20°C, maximum 80°C) szakmai jellemzővel rendelkező térinformatikai 
vevőkészülék egyenértékűségét a tág működési tartomány (minimum -35°C, maximum 65°C) szakmai jellemzővel rendelkező 
térinformatikai vevőkészülékkel. 3. érvénytelenségi ok: Az ajánlati köt. beálltára tekintettel ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőben
benyújtott ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. AK nem állapítja meg a maximális lézernyaláb-divergencia: 4 mrad műszaki 
paraméterrel rendelkező lézerszkenner egyenértékűségét a maximális lézernyaláb-divergencia: 1,8° műszaki paraméterrel rendelkező 
lézerszkennerrel. 4. érvénytelenségi ok: Az ajánlati köt.beálltára tekintettel ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidőben benyújtott 
ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. AK nem állapítja meg a működési hőmérséklet minimum -20 és +40°C között műszaki 
paraméterrel rendelkező vezetékkutató fémdetektor egyenértékűségét a működési hőmérséklet minimum -20 és +50°C között műszaki
paraméterrel rendelkező vezetékkutató fémdetektorral. 5. érvénytelenségi ok: Az ajánlati köt.beálltára tekintettel ajánlatkérőnek az 
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. Ajánlatkérő nem állapítja meg a minimum 120 m, illetve 
100 m hatótávú műszaki paraméterrel rendelkező földi lézerszkenner egyenértékűségét a minimum 300 m-es hatótávú műszaki 
paraméterrel rendelkező földi lézerszkennerrel. 6. érvénytelenségi ok: Az ajánlati köt. beálltára tekintettel ajánlatkérőnek az 
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. Ajánlatkérő nem állapítja meg a legalább -10-40°C 
működési hőmérséklettartomány műszaki paraméterrel rendelkező földi lézerszkenner egyenértékűségét a legalább -10-50°C 
működési hőmérséklettartomány műszaki paraméterrel rendelkező földi lézerszkennerrel. 7. érvénytelenségi ok: AT 2019. szeptember 
19. 11:00-ig, a nyitva álló határidőben benyújtott felvilágosítás kérés megválaszolásában nem igazolta az AK által előírt 
követelménynek történő megfelelőséget, az IP54 terepállóság műszaki paraméterrel rendelkező lézerszkenner egyenértékűségét. AK 
nem állapítja meg az IP54 terepállóság műszaki paraméterrel rendelkező lézerszkenner egyenértékűségét az IP65 terepállóság 
műszaki paraméterrel rendelkező lézerszkennerrel. 8. érvénytelenségi ok: Az ajánlati köt. beálltára tekintettel ajánlatkérőnek az 
ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlat alapján kell a bírálatot elvégeznie. AK nem állapítja meg a 10 hónap szállítási határidő 
egyenértékűségét a 4 hónapos szerződési időtartammal. 9. érvénytelenségi ok: AT 2019. szeptember 19. 11:00-ig, a nyitva álló 
határidőben benyújtott felvilágosítás kérés megválaszolásában nem igazolta az AK által előírt követelménynek történő megfelelőséget, 
a 10 hónap szállítási határidő egyenértékűségét. AK nem állapítja meg a 10 hónap szállítási határidő egyenértékűségét.

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?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA 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 - Digitális mérőműszerekRész 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

Nem

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
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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:

Lejárata:Kezdete:

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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:

2019.11.27

2019.11.27
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.10.29 10:12:48 juhasznetother

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

IV.2.1.) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-14346/2019 Nem bírált ajánlattevők: -Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) 
bekezdése alapján járt el és az ajánlat bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eredménytelenségről szóló döntését. Így az alábbi 
Ajánlattevő ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő nem végezte el, annak érvényessége nem állapítható meg: 1. rész tekintetében: Ber-Cont 
Kft. (1183 Budapest, Teleki u. 43., Adószám: 10815788-2-43) - Nettó ajánlati ár (Ft): 40240000,00 Értékelési pontszám: 8,51 Súlyszám
: 90,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 766,21 - Légátjárhatóság-mérő készlet esetén: levegő maximális áramlási sebessége
(min. 1,0 cm/sec - max. 5,0 cm/sec): 3,00 Értékelési pontszám: 5,00 Súlyszám: 5,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 25,00 - 
Talajnedvességmérő szett esetén: nedvesség érzékelő szenzor pontossága (min. 5,0 % - max. 3,0 %):3,00 Értékelési pontszám: 10,00 
Súlyszám: 5,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50,00 Összesen: 841,21 2. rész tekintetében: BURKEN Kft. (1021 Budapest, 
Hüvösvölgy út 54., Adószám: 11611927-2-41) - Nettó ajánlati ár (Ft) : 55811000,00 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám : 90,00 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 900,00 - Vízrendezési célú fotogrammetriai eszköz csomag légi felmérésre tervezett kopter 
megengedett hatótávolsága (min. 50 m - max. 500 m): 500,00 Értékelési pontszám: 10,00 Súlyszám : 5,00 Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 50,00 - Földi lézerszkenner lézernyaláb divergenciája (min. 1,0 mrad - max. 0,3 mrad): 0,40 Értékelési pontszám: 
8,57 Súlyszám : 5,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 42,86 Összesen: 829,65

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:




