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Nemzeti, Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás - EKR000193212020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése

Ajánlatkérő
neve:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Postai cím:

Izsáki Út 13.

Város:

Kecskemét

HU331

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Kissné Dr. Barcsik

Kapcsolattartó személy:
barcsik.adrienn@bacsviz.hu

Telefon:

EKRSZ_
25969043

Nemzeti azonosítószám

6000

Ország:

Magyarország

Adrienn

+36 76511511

+36 76481282

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.bacsviz.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Stráhl

dr.strahl.tamas@imperialkft.hu

Telefon:

EKRSZ_
68966847

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1022

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 12053512

Fax:

+36 12053513

Internetcím(ek)

EKR000193212020

2020.04.20 13:03:51

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://imperialkft.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Összetett termelésű (kogenerációs) erőmű építése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés összetett termelésű (kogenerációs) erőmű (gázmotor) építésére a GINOP-2.2.1-15-2017-00080 azonosítószámú
projekt keretében, a 2020. április 6. napján, 10:00 órai kezdettel megtartott tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben rögzítettek alapján
kiküldésre kerülő, jelen végleges ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó vállalkozási szerződéstervezetben és árazatlan költségvetésekben
foglaltak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. Rész, XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő
alkalmazása.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.03.03
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Igen

EKR000193212020

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 3200 Gyöngyös, Szurdokpart Út 86

11939041210

A Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös Szurdokpart Út 86.) Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a végleges
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
továbbá Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Az Ajánlattevő részére nem volt szükség aránytalanul alacsony árra
vonatkozó indokolás kérés, számítási hiba javítására való felhívás kibocsátására. 1/a. Teljes vállalási ár (nettó Ft) (pozitív egész
számban): 223 966 910 1/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000 üzemórán belül (nettó Ft/üzemóra) (pozitív egész
számban): 1 568 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (üzemóra korlátozás
nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónapban): 12 3. Szállítási határidő (naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári nap) (egész
napban): 270 4. Kedvezmény mértéke az alkatrész listaárból (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitív egész számban): 12 5. A
megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 kWh) (pozitív egész számban): 548 6. A megajánlott
termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív egész számban): 42 7. A megajánlott termék össz energetikai
hatásfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitív egész számban) : 85 8. A megajánlott termék NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű,
101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf % oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitív
egész számban) : 190 9. A megajánlott termék CO kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf%
oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitív egész számban): 250 10. A megajánlott
termék gyártó által megengedett maximális olajfogyasztása (g/kWh) elektromos (min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy
pontossággal): 0,3 11. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális Kénhidrogén tartalma 22 MJ/m3 fűtőértékű
biogázra vonatkoztatva katalizátors motorra vonatkozatva (mg/m3) (min. 100 mg/m3, max. 500 mg/m3) (pozitív egész számban) :
139

BIJÁSZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest, Ékszer
Utca 6

13522672241

A BIJÁSZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1038 Budapest Ékszer Utca 6.) Ajánlattevő benyújtott végleges
ajánlata mindenben megfelel a végleges ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Az Ajánlattevő részére
nem volt szükség aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolás kérés, számítási hiba javítására való felhívás kibocsátására. /a.
Teljes vállalási ár (nettó Ft) (pozitív egész számban): 259 435 650 1/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000
üzemórán belül (nettó Ft/üzemóra) (pozitív egész számban): 1 605 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen
felül vállalt többlet jótállási idő (üzemóra korlátozás nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónapban): 10 3. Szállítási határidő (
naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári nap) (egész napban): 270 4. Kedvezmény mértéke az alkatrész listaárból (%) (min. 10%,
max. 40%) (pozitív egész számban): 10 5. A megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 kWh) (
pozitív egész számban): 548 6. A megajánlott termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív egész számban): 42 7
. A megajánlott termék össz energetikai hatásfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitív egész számban) : 85 8. A megajánlott termék
NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf % oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50
mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitív egész számban) : 190 9. A megajánlott termék CO kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű,
101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitív
egész számban): 250 10. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális olajfogyasztása (g/kWh) elektromos (min. 0,1
g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy pontossággal): 0,3 11. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális
Kénhidrogén tartalma 22 MJ/m3 fűtőértékű biogázra vonatkoztatva katalizátors motorra vonatkozatva (mg/m3) (min. 100 mg/m3
, max. 500 mg/m3) (pozitív egész számban) : 139

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft.

940

Szöveges értékelés:

EKR000193212020

1/a. Teljes vállalási ár (nettó Ft) (pozitív egész számban): Súlyszám: 65, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 650. 1/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000 üzemórán belül (nettó Ft/
üzemóra) (pozitív egész számban): Súlyszám: 5, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50. 2
. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (üzemóra korlátozás
nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónapban): Súlyszám: 10, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 100. 3. Szállítási határidő (naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári nap) (egész napban):
Súlyszám: 2, Pontszám: 0; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0. 4. Kedvezmény mértéke az alkatrész
listaárból (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitív egész számban): Súlyszám: 5, Pontszám: 10; Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata: 50. 5. A megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 kWh)
(pozitív egész számban): Súlyszám: 2, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 20. 6. A
megajánlott termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2,

Pontszám: 0; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0. 7. A megajánlott termék össz energetikai hatásfoka (
Min.82%, max. 90%) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata: 20. 8. A megajánlott termék NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15
tf % oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitív egész számban):
Súlyszám: 2, Pontszám: 0; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0. 9. A megajánlott termék CO
kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/
Nm3) (min. 100 mg/Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2, Pontszám: 10; Értékelési
pontszám és súlyszám szorzata: 20. 10. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális
olajfogyasztása (g/kWh) elektromos ( min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy pontossággal): Súlyszám:
1, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 10. 11. A megajánlott termék gyártó által
megengedett maximális Kénhidrogén tartalma 22 MJ/m3 fűtőértékű biogázra vonatkoztatva katalizátors
motorra vonatkozatva (mg/m3) (min. 100 mg/m3, max. 500 mg/m3) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2,
Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 20. A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összege: 940.

BIJÁSZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

824.98

1/a. Teljes vállalási ár (nettó Ft) (pozitív egész számban): Súlyszám: 65, Pontszám: 8,63; Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata: 561,13. 1/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000 üzemórán belül (nettó Ft/
üzemóra) (pozitív egész számban): Súlyszám: 5, Pontszám: 9,77; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
48,85. 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (üzemóra
korlátozás nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónapban): Súlyszám: 10, Pontszám: 8,33; Értékelési
pontszám és súlyszám szorzata: 83,33. 3. Szállítási határidő (naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári nap) (
egész napban): Súlyszám: 2, Pontszám: 0; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0. 4. Kedvezmény
mértéke az alkatrész listaárból (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitív egész számban): Súlyszám: 5, Pontszám: 8,33
; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 41,67. 5. A megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min.
500 kWh, max. 650 kWh) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám
szorzata: 20. 6. A megajánlott termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív egész számban):
Súlyszám: 2, Pontszám: 0; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0. 7. A megajánlott termék össz
energetikai hatásfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2, Pontszám: 10; Értékelési
pontszám és súlyszám szorzata: 20. 8. A megajánlott termék NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3
kPa nyomású, száraz, 15 tf % oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (
pozitív egész számban): Súlyszám: 2, Pontszám: 0; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0. 9. A
megajánlott termék CO kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú
füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/Nm3, max. 260 mg/Nm3) (pozitív egész számban): Súlyszám: 2,
Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 20. 10. A megajánlott termék gyártó által
megengedett maximális olajfogyasztása (g/kWh) elektromos ( min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy
pontossággal): Súlyszám: 1, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 10. 11. A megajánlott
termék gyártó által megengedett maximális Kénhidrogén tartalma 22 MJ/m3 fűtőértékű biogázra vonatkoztatva
katalizátors motorra vonatkozatva (mg/m3) (min. 100 mg/m3, max. 500 mg/m3) (pozitív egész számban):
Súlyszám: 2, Pontszám: 10; Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 20. A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összege: 824,98.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
1. Vállalási ár (nettó Ft, előny az alacsonyabb), ezen belül: 1/a. Teljes vállalási ár - tartalékkerettel (nettó Ft) (pozitív egész számban) 1
/b. Átalánydíjas karbantartási, javítási költség 50.000 üzemórán belül (nettó Ft/üzemóra) (pozitív egész számban) Az ajánlatok
értékelése az 1. értékelési részszempont és valamennyi alszempontja vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2019. évi 227. szám;
2019. november 26.] 1. sz. mellékletének A.1.aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével
történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 3. Szállítási határidő (naptári nap) (min. 50, max. 270 naptári
nap) (egész napban) 8. A megajánlott termék NOx kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz,15 tf%
oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 50 mg/Nm3, max. 190 mg/Nm3) (pozitív egész számban) 9. A megajánlott termék CO
kibocsátása 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz,15 tf% oxigéntartalmú füstgáz esetén (mg/Nm3) (min. 100 mg/Nm3,
max. 260 mg/Nm3) (pozitív egész számban) 10. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális olajfogyasztása (g/kWh)
elektromos (min. 0,1 g/kWh, max. 0,5 g/kWh) (1 tizedesjegy pontossággal) Az ajánlatok értékelése a 3., 8., 9. és 10. számú értékelési
részszempontok vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.] 1. sz. mellékletének A.1.aa)
alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb
érték a legkedvezőbb. 2. A kötelezően vállalt 12 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (üzemóra korlátozás
nélkül) (min. 0, max. 60 hónap) (egész hónap) 4. Kedvezmény mértéke az alkatrész listaárból (%) (min. 10%, max. 40%) (pozitív egész
számban) 5. A megajánlott termék villamos teljesítménye (kWh) (min. 500 kWh, max. 650 kWh) (pozitív egész számban) 6. A
megajánlott termék villamos hatásfoka (%) (Min. 42%, max. 44%) (pozitív egész számban) 7. A megajánlott termék össz energetikai
hatásfoka (Min.82%, max. 90%) (pozitív egész számban) 11. A megajánlott termék gyártó által megengedett maximális Kénhidrogén
tartalma 22 MJ/m3 fűtőértékű biogázra vonatkoztatva katalizátoros motorra vonatkozatva (min. 100, max. 500 mg/m3) (pozitív egész
számban) Az ajánlatok értékelése a 2., 4., 5., 6., 7. és 11. számú értékelési részszempontok vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság
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által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2019.
évi 227. szám; 2019. november 26.] 1. sz. mellékletének A.1.aa) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 3200 Gyöngyös, Szurdokpart Út 86

11939041210

A Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös Szurdokpart Út 86.) végleges ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő végleges ajánlata mindenben megfelel a végleges ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Ajánlatkérő a Kbt. 115.
§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen közbeszerzési eljárásban nem írt elő alkalmassági minimumkövetelményt; A
Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft. (3200 Gyöngyös Szurdokpart Út 86.) végleges ajánlata az értékelés szempontjára (a Kbt. 76.
§ (2) bekezdés c) pontja alapján) tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlat. A Triotechnik Ipari és Szolgáltató Kft. (3200
Gyöngyös Szurdokpart Út 86.) Ajánlattevő végleges ajánlata az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetnek (nettó 226.714.041,Ft) megfelelő mértékű ajánlati árat (nettó 223.966.910,- Ft) tartalmaz.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
POWER SZERVIZ Kft., Magyarország 3200 Gyöngyös, Ipar Utca 7

Adószáma
13583488410

A POWER SZERVIZ Kft. első ajánlata a tárgyalást megelőzően a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:
Ajánlattevő nem nyújtott be nyilatkozatot az általa megajánlott gép műszaki adatairól, továbbá a Felolvasólap 6, 7, 8, 9, 10 és 11.
pontjában közölt megajánlásokat alátámasztó iratok (karbantartási utasítás, illetőleg terv, karbantartási költség részletezése)
sem kerültek csatolásra. A fent részletezett hiányok nem hiánypótoltathatók – a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra
tekintettel. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján: „A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása […] 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 Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében: „Az ajánlat […] érvénytelen, ha […] egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,”. Ajánlatkérő a POWER
SZERVIZ Kft. (3200 Gyöngyös, Ipar Utca 7) első ajánlatát 2020. március 31. napján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, a
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelenné nyilvánította, erről az Ajánlattevőket 2020. április 1.
napján a Kbt. 79. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.04.21

Kezdete:

Lejárata:

2020.04.27

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.04.20

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.04.20

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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