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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Tehergépjármű szippantó célgépfelépítménnyelKözbeszerzés 
tárgya:

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000040352019
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Az eljárás eredményes volt:

A 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:

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

1 db új 8 m3-es rozsdamentes szippantó célgépfelépítménnyel felszerelt tehergépjármű adásvétele adásvétele a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.. Ajánlatkérő a tehergépjárművet teljes körű forgalomba helyezéssel,
műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal ellátva veszi át. A felépítményhez csatolni kell a teljes körű használati- és karbantartási 
utasítást.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tehergépjármű szippantó célgépfelépítménnyel

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.vizmuvek.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.vizmuvek.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 34 283 500,- Ft. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) és (6) 
bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének határidőre, megfelelő tartalommal eleget tett, igazolta az alkalmasságát és a 
kizáró okok fenn nem állását, ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a 
vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak, így ajánlata érvényes. Ajánlattevő a Kbt. 76. §-a (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti értékelési szempontra tekintettel a legkedvezőbb (legalacsonyabb árat tartalmazó), érvényes ajánlatot nyújtotta be, 
egyúttal az egyetlen, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban.

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2854 Dad, Fő Utca 54

Ajánlattevő 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:

Szöveges értékelés:

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelés szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) Az árrészletező táblázat C9-es cellájába írt 
érték: 34 283 500,-Ft Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének 
határidőre, megfelelő tartalommal eleget tett, igazolta az alkalmasságát és a kizáró okok fenn nem állását, ajánlata mindenben 
megfelelt az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak, így 
ajánlata érvényes.

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2854 Dad, Fő Utca 54

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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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:

2019.03.23Lejárata:2019.03.14Kezdete:

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:

Ajánlatkérő ajánlatában nem csatolta az ajánlattételi felhívás III.1.3 pontjában rögzített műszaki, szakmai alkalmasság igazolását
. Ezért Ajánlatkérő 2019. március 4-én felhívta igazolások benyújtására a 69. § (4) és (6) bekezdés alapján. Az igazolások 
benyújtásának határidejét 2019. március 07.-én 10:00 órában jelölte meg. Ajánlattevő a szabályszerűen, az EKR rendszerben 
feltöltött felhívás ellenére az igazolásokat nem nyújtotta be. Ajánlatkérő 2019. március 7. napján hiánypótlási felhívást bocsátott 
ki az igazolások benyújtására, 2019. március 11. napja 10:00 óra teljesítési határidővel. Az AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft
. (4461 Nyírtelek Kastély utca 3.) a szabályszerűen, az EKR rendszerben feltöltött hiánypótlási felhívás ellenére a hiánypótlási 
határidő leteltéig a hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így ajánlata – a hiánypótlási felhívásban és az alábbiakban 
részletezett hiányosságokra tekintettel – a Kbt. 73. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján érvénytelen.

11240475215AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., 4461 Nyírtelek, Kastély Utca 3

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:

Név: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.; adószáma: 10526093-2-11; Alkalmassági követelmény: a 
felhívás M.1. pontja szerinti minimumkövetelmény (referencia).

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:

2019.03.13

2019.03.13
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