
EKR001379462020 2021.12.14 16:30:55

I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481282Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezésekKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001379462020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. EKRSZ_2596904
3

Izsáki Út 13.

Kecskemét HU331 6000

Vörös Róbert

voros.robert@bacsviz.hu +36 76511510

https://www.bacsviz.hu/

Igen

Cegléd Város Önkormányzata EKRSZ_4661102
4

Kossuth Tér 1.

Cegléd HU120 2700

Csáky András

polgarmester@cegledph.hu +36 53511404

https://www.cegled.hu

Nem
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A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76562001Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76546049Fax:Telefon:E-mail:

CsabaDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76513538Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat EKRSZ_8233921
4

Köztársaság Tér 1

Cserkeszőlő HU322 5465

Varga Attila

onkormanyzat@cserkeszolo.hu +36 56568451

https://www.cserkeszolo.hu/

Nem

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata EKRSZ_2033959
7

Kossuth Tér 1.

Kecskemét HU331 6000

Szemereyné Pataki Klaudia

polgarmester@kecskemet.hu +36 76513513

https://kecskemet.hu/

Nem

Kerekegyháza Város Önkormányzata EKRSZ_9855854
4

Fő Utca 47/a

Kerekegyháza HU331 6041

Kelemen Márk

kerpolhi@kerekegyhaza.hu +36 76546040

http://www.kerekegyhaza.hu/

Nem

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata EKRSZ_3277724
0

Kossuth Lajos utca 1

Kiskunfélegyháza HU331 6100

Csányi József

polgarmester@kiskunfelegyhaza.
hu

+36 76562000

https://kiskunfelegyhaza.hu/
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Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76589008Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56450853Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

Nem

Lajosmizse Város Önkormányzata EKRSZ_7302705
0

Városház Tér 1

Lajosmizse HU331 6050

Basky András

lajosmizse@lajosmizse.hu +36 76356211

http://www.lajosmizse.hu/

Nem

Martfű Város Önkormányzata EKRSZ_8621220
5

Szent István Tér 1

Martfű HU322 5435

Papp Antal

titkarsag@ph.martfu.hu +36 56450222

https://www.martfu.hu/

Nem

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EKRSZ_1291485
6

Dózsa György Utca 34.

Nyárlőrinc HU331 6032

Pénzváltó István

polgarmester@nyarlorinc.hu +36 76589001

https://www.nyarlorinc.hu/

Nem

Orgovány Nagyközség Önkormányzata EKRSZ_3890608
2

Molnár Gergely Utca 2

Orgovány HU331 6077

Gál Szilvia

onkorg@t-online.hu +36 76591980
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Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76597010Fax:Telefon:E-mail:

GáspárKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56310006Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.orgovany.hu/

Nem

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat EKRSZ_4392990
4

Kossuth Tér 1.

Öcsöd HU322 5451

Soha Attila

polgarmester@ocsod.hu +36 56310001

https://www.ocsod.hu/

Nem

Szentkirály Község Önkormányzata EKRSZ_9003397
7

Kossuth Lajos Utca 13

Szentkirály HU331 6031

Szabó Gellért

polgarmester@szentkiraly.hu +36 76597012

http://www.szentkiraly.hu/

Nem

Tiszakécske Város Önkormányzata EKRSZ_8452716
1

Kőrösi Utca 2

Tiszakécske HU331 6060

Tóth János

polh@tiszakecske.hu +36 76542000

https://www.tiszakecske.hu/

Nem

Törtel Község Önkormányzata EKRSZ_4543674
1

Szent István Tér 1

Törtel HU120 2747

Godó Tibor
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II.szakasz: Tárgy

Adásvételi szerződés víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztéséhez kapcsolódó berendezések beszerzésére (1-
23. rész) 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. - mint a közös ajánlatkérők képviseletére jogosult ajánlatkérő - energiahatékonyságot növelő fejlesztéseket kíván 
megvalósítani az üzemeltetési területén lévő víziközmű telephelyeken. A fejlesztések során adásvételi szerződések keretein belül 23 
db ajánlati részben összesen 62 db termék, berendezés kerül beszerzésre. Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni: 
- fúvó: 8 db (1-4. rész) 
- biogáz sűrítő fúvó: 1 db (5. rész) 
- rothasztó keringető szivattyú: 4 db (6. rész) 
- szennyvízátemelő szivattyú: 2 db (7. rész) 
- vákuumszivattyú: 4 db (8. rész) 
- nyomásfokozó szivattyú: 11 db (9-13. rész) 
- búvárszivattyú: 32 db (14-23. rész) 
 
A fejlesztések az alábbi telephelyeket érintik, melyek egyúttal az egyes ajánlati részek teljesítési helyeinek minősülnek: 
- Cegléd - szennyvíztisztító telep 
- Kecskemét - szennyvíztisztító telep 
- Martfű - szennyvíztisztító telep 
- Öcsöd - szennyvíztisztító telep 
- Orgovány - vákuumgépház 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezések

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail: polgarmester@tortel.hu +36 53576010

https://tortel.asp.lgov.hu/

Nem

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_6896684
7

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Budapest HU110 1022

Bányai Gábor

banyai.gabor@imperialkft.hu

http://imperialkft.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

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

101A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 102-266449A 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

- Törtel - vákuumgépház 
- Cegléd - vízműtelep 
- Cserkeszőlő - vízműtelep 
- Martfű - vízműtelep 
- Öcsöd - vízműtelep 
- Tiszakécske - vízműtelep 
- Kecskemét - I. és II. sz. vízműtelep 
- Lajosmizse - vízműtelep 
- Kiskunfélegyháza - vízműtelep 
- Kunszállás - vízműtelep 
- Orgovány - vízműtelep 
- Városföld - vízműtelep 
- Nyárlőrinc -  vízműtelep 
- Szentkirály - vízműtelep 
- Kerekegyháza - vízműtelep 
- Tabdi - vízműtelep 
 
Az 1-5. és 8. részek esetében a teljesítés során a megadott helyszínen történő átadáson túl nyertes ajánlattevő feladata a berendezés 
telepítése (csatlakoztatása a hálózathoz), üzembe helyezése. 
A 6-7. és 14-23. részek esetében ajánlatkérő nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, mivel azt saját maga végzi el. Ez 
esetben a teljesítés a termékek átadásából - és amennyiben az a hivatalos gyártói garancia előfeltétele - az eszközök üzembe 
helyezéséből áll. 
A 9-13. részek esetében ajánlatkérő szintén nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, azt saját maga végzi el. Ugyanakkor 
a termékek átadásán túl nyertes ajánlattevő kötelező feladatát képezi az üzembe helyezés is. 
 
Amennyiben az adott ajánlati rész kapcsán releváns II.2) pont, műszaki leírás és szerződéstervezet úgy rendelkezik, nyertes 
ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére). Ez esetben az ajánlati árnak 
(berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is. 
 
Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. 
Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, 
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. 
 
A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

Kbt. Második Rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a második legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlata érvényesnek tekinthető. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 253 275 200 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 12 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 30

12188884241Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1046 Budapest, Kiss Ernő Utca 1-3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Tekintettel arra, hogy az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatban megadott nettó ajánlati ár 
(HUF) meghaladja a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegét, ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás 1. részét [Fúvó beszerzése (1 db) - ceglédi telep] a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítja.

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

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:

1A szerződés száma:

1 - Fúvó beszerzése (1 db) - ceglédi telepRész 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:

Nem
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Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 

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:

Szöveges értékelés:

952.00Xylem Water solutions Magyarország Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 442 124 504 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 24 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 4

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2.A szerződés száma:

2 - Fúvók beszerzése (4 db) - kecskeméti telepRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az ajánlata érvényesnek tekinthető. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 249 818 000 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 24 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 8

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 65 516 504 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

Fúvó telepítése, Villamos bekötés, Zajrezgés mérés

Artmetál Kft (22616940-2-03), Master Bt (20847654-2-04), Enviroterv Kft (14274420-2-13)
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Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 

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:

Szöveges értékelés:

944.64Aquasolv Systems Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 58 602 000 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 36 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 11

13903604243Aquasolv Systems Kft., Magyarország 1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3 C/4/107 Tinódi, utca

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3.A szerződés száma:

3 - Fúvók beszerzése (2 db) - martfűi telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a Kbt. 80. § (4) bekezdés alapján benyújtott felvilágosításában, hiánypótlásában megsértette a 
Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségét, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12601622243Inwatech Környezetvédelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Németvölgyi Út 114

Igen
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● Kbt. 73.§ (1) bekezdés fb) alpont: a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Érvénytelenítés jogcíme:

10949889243Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1117 Budapest, Fehérvári Út 50-52

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 19 843 000 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

13903604243Aquasolv Systems Kft., Magyarország 1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3 C/4/107 Tinódi, utca

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

gépészeti telepítés

Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (11877873-2-03)
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Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 

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:

Szöveges értékelés:

994.67Aquasolv Systems Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 16 955 100 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 36 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 26

13903604243Aquasolv Systems Kft., Magyarország 1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3 C/4/107 Tinódi, utca

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

Az eljárás eredményes volt:

4.A szerződés száma:

4 - Fúvó beszerzése (1 db) - öcsödi telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a Kbt. 80. § (4) bekezdés alapján benyújtott felvilágosításában, hiánypótlásában megsértette a 
Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttségét, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12601622243Inwatech Környezetvédelmi Kft., Magyarország 1124 Budapest, Németvölgyi Út 114

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az ajánlatában az üzleti titokká nyilvánítás vonatkozásában fennálló ellentmondást nem 
oldotta fel és a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolása a hiánypótlási határidő leteltét követően sem megfelelő, az ajánlat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjának fb) alpontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 8 819 300 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

13903604243Aquasolv Systems Kft., Magyarország 1095 Budapest, Tinódi Utca 1-3 C/4/107 Tinódi, utca

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

gépészeti telepítés

Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (11877873-2-03)
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Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

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

Szöveges értékelés:

933.33Digi-X Építő Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 7 180 200 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 24

26354213242Digi-X Építő Zrt., Magyarország 1165 Budapest, Anilin Utca 2/A/3

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

Az eljárás eredményes volt:

5.A szerződés száma:

5 - Biogáz sűrítő fúvó beszerzése (1 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az ajánlatában az üzleti titokká nyilvánítás vonatkozásában fennálló ellentmondást nem 
oldotta fel és a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolása a hiánypótlási határidő leteltét követően sem megfelelő, az ajánlat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjának fb) alpontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés fb) alpont: a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Érvénytelenítés jogcíme:

10949889243Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1117 Budapest, Fehérvári Út 50-52

Igen
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Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott hiányokat hiánypótlás keretében sem pótolta (a Kbt. 
71. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ajánlatkérő az elbírálás során az eredeti ajánlati példányt vette 
figyelembe), az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az ajánlatában az üzleti titokká nyilvánítás vonatkozásában fennálló ellentmondást nem 
oldotta fel és a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolása a hiánypótlási határidő leteltét követően sem megfelelő, az ajánlat a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjának fb) alpontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés fb) alpont: a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

Érvénytelenítés jogcíme:

10949889243Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1117 Budapest, Fehérvári Út 50-52

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 4 899 000 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

26354213242Digi-X Építő Zrt., Magyarország 1165 Budapest, Anilin Utca 2/A/3

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. és 4. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

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

Szöveges értékelés:

964.67Xylem Water solutions Magyarország Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 55 662 528 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 24 
3. Többlet szállítási kapacitás - rothasztó keringető szivattyú (Az elvárt és a maximális szállítás közötti különbség %-ban. 
(minimum 0% - maximum 30%): 4 
4. Többlet szállítási kapacitás - rothasztó fűtés keringető szivattyú (Az elvárt és a maximális szállítás közötti különbség %-ban. 
(minimum 0% - maximum 30%): 2

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

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

Az eljárás eredményes volt:

6.A szerződés száma:

6 - Rothasztó keringető szivattyúk beszerzése (4 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

7.A szerződés száma:

7 - Szennyvízátemelő szivattyúk beszerzése (2 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott hiányokat hiánypótlás keretében sem pótolta (a Kbt. 
71. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ajánlatkérő az elbírálás során az eredeti ajánlati példányt vette 
figyelembe), az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12517644208Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9082 Nyúl, 
Potyondi Utca 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 12 037 728 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 

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

Szöveges értékelés:

927.16Xylem Water solutions Magyarország Kft

Szöveges értékelés:

946.67Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a második legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlata érvényesnek tekinthető. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 94 399 704 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 24 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 0

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 90 728 200 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 12 
3. Többletkapacitás (Az elvárt és a maximális kapacitás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - maximum 30%): 0 

12188884241Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1046 Budapest, Kiss Ernő Utca 1-3

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a második legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlata érvényesnek tekinthető. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 15 199 704 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 7 448 200 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

12188884241Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1046 Budapest, Kiss Ernő Utca 1-3

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
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Az ajánlatok értékelése az 1. számú értékelési részszempont (Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves 
energiaköltség, nettó HUF) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló – útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.] 1. számú mellékletének A.1.
a pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a 
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb. 
 
Az ajánlatok értékelése a 4. számú értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. 
március 25.] 1. számú mellékletének A.1.a pontjának ab) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás relatív értékelési 
módszerével történik, amelynek értelmében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

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

Szöveges értékelés:

906.00Axis Mérnöki és Gazdasági tanácsadó Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 112 064 800 
2. Többletjótállás (üzemóra korlátozás nélkül, 24 hónap felett) (hónap;minimum 0, max. 36 hónap): 12 
3. Többlet légszállítás kapacitás - Orgovány (Az elvárt és a maximális légszállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - 
maximum 30%): 6 
4. Többlet légszállítás kapacitás - Törtel (Az elvárt és a maximális légszállítás közötti különbség %-ban. (minimum 0% - 
maximum 30%): 1

10655577241Axis Mérnöki és Gazdasági tanácsadó Kft, Magyarország 1025 Budapest, Csalán 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

8.A szerződés száma:

8 - Vákuumszivattyúk beszerzése (4 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

9.A szerződés száma:

9 - Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - ceglédi telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 31 000 000 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10655577241Axis Mérnöki és Gazdasági tanácsadó Kft, Magyarország 1025 Budapest, Csalán Út 1

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 2 469 128 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 7 572 577

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 21 081 152

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

10A szerződés száma:

10 - Nyomásfokozó szivattyúk(3 db) - cserkeszőlői telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok vonatkozásában az e körben közzétett 
hiánypótlási felhívást követően sem tett megfelelően eleget az előírt igazolási kötelezettségének, az érintett kizáró ok 
vonatkozásában az ajánlat megfelelősége nem állapítható meg, így az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10764211213GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045 Törökbálint, 
Tópark Utca 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Igen
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Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10764211213GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045 Törökbálint, 
Tópark Utca 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 2 107 980 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:
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Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Xylem Water solutions Magyarország Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 17 341 810

10489299213Xylem Water solutions Magyarország Kft, Magyarország 2045 Törökbálint, Tópark Utca 9

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

Az eljárás eredményes volt:

11.A szerződés száma:

11 - Nyomásfokozó szivattyúk (3 db) - martfűi telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében sem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Igen
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Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

12.A szerződés száma:

12 - Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - öcsödi telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 1 986 668 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

Igen
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V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 1 331 506 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 11 827 737
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 1 790 082

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

13.A szerződés száma:

13 - Nyomásfokozó szivattyú (1 db) - tiszakécskei telepRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott hiányokat hiánypótlás keretében sem pótolta (a Kbt. 
71. § (10) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében ajánlatkérő az elbírálás során az eredeti ajánlati példányt vette 
figyelembe), az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10764211213GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045 Törökbálint, 
Tópark Utca 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Igen



EKR001379462020

14.A szerződés száma:

14 - Búvárszivattyúk, 1. műszaki csoport (5 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok vonatkozásában az e körben közzétett 
hiánypótlási felhívást követően sem tett megfelelően eleget az előírt igazolási kötelezettségének, az érintett kizáró ok 
vonatkozásában az ajánlat megfelelősége nem állapítható meg, így az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10764211213GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045 Törökbálint, 
Tópark Utca 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 1 455 496 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 20 326 894 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 151 767 155

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt: Igen
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 210 709 175

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

15.A szerződés száma:

15 - Búvárszivattyúk, 2. műszaki csoport (7 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 1. sz. hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában, illetve a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglalt előírások megsértése nélkül nem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10740439243KSB Hungary Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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:

Igen
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● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

Érvénytelenítés jogcíme:

10740439243KSB Hungary Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 41 304 417 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 53 710 813

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

16.A szerződés száma:

16 - Búvárszivattyúk, 3. műszaki csoport (4 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 1. sz. hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában, illetve a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglalt előírások megsértése nélkül nem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Igen



EKR001379462020

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

17.A szerződés száma:

17 - Búvárszivattyúk, 4. műszaki csoport (2 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 11 482 551 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Igen



EKR001379462020

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 1 508 320 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 11 303 033
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Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 28 452 565

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

18.A szerződés száma:

18 - Búvárszivattyúk, 5. műszaki csoport (2 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 1. sz. hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában, illetve a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglalt előírások megsértése nélkül nem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10740439243KSB Hungary Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

19A szerződés száma:

19 - Búvárszivattyúk, 6. műszaki csoport (4 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 5 354 271 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 16 938 332 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 124 370 789

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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
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Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 17 208 202

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

20.A szerződés száma:

20 - Búvárszivattyúk, 7. műszaki csoport (2 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 1. sz. hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában, illetve a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglalt előírások megsértése nélkül nem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10740439243KSB Hungary Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Igen
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Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10740439243KSB Hungary Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 3 874 372 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:
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10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 16 582 905

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

21.A szerződés száma:

21 - Búvárszivattyúk, 8. műszaki csoport (2 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 1. sz. hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában, illetve a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglalt előírások megsértése nélkül nem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Igen
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Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

22.A szerződés száma:

22 - Búvárszivattyúk, 9. műszaki csoport (3 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 4 852 777 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

Igen
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V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 9 664 599 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 69 654 231
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a 9-23. részek tekintetében a Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti legalacsonyabb költséget 
megjelenítő értékelési szempontja alapján értékeli. A Kbt. 76. § (2) bekezdésének b) pont-ja alapján ajánlatkérő megadja az 
alkalmazandó költséghatékonysági módszert. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kbt. 78. §-a alapján történik.

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:

Wilo Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
1. Összesített 10 éves élettartam költség (együttes beszerzési ár és 10 éves energiaköltség, nettó HUF): 13 740 806

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

Az eljárás eredményes volt:

23.A szerződés száma:

23 - Búvárszivattyúk, 10. műszaki csoport (1 db)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az 1. sz. hiánypótlási felhívásban meghatározott ellentmondásokat hiánypótlás keretében a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában, illetve a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglalt előírások megsértése nélkül nem tudta 
feloldani, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10740439243KSB Hungary Kft., Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 60

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Az ajánlattal szemben nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az ajánlattevőt nem 
kell az eljárásból kizárni. 
Az ajánlat az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető. 
Ajánlattevő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett. 
Az ajánlat a közbeszerzési eljárás adott része kapcsán a jelenleg rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel megfelelő. 
 
Az ellenszolgáltatás összege: 2 434 414 HUF 
(A közbeszerzési eljárásban az összesített 10 éves élettartam költség került értékelésre.)

10557905213Wilo Magyarország Kft., Magyarország 2045 Törökbálint, Torbágy Utca 14.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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1. rész: A(z) Aquasolv Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C. lház. 4. em. 107.) ajánlata a Kbt. 
81. § (5) bekezdésére tekintettel nem került elbírálásra. 
 
2. rész: A(z) 
•        Aquasolv Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. C. lház. 4. em. 107.), 
•        Aerzen Hungária Energetikai és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.), 
•        ÖKOTECHNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, József A. u. 82.), 
•        Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság (1046 Budapest, Kiss Ernő u 1-3.) 
ajánlattevők ajánlatai a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem kerültek elbírálásra. 
 
3. rész: A(z) 
•        Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tópark u 9.) 
•        ÖKOTECHNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, József A. u. 82.) 
ajánlattevők ajánlatai a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem kerültek elbírálásra. 
 
4. rész: A(z) 
•        INWATECH Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Németvölgyi út 114.), 
•        ÖKOTECHNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, József A. u. 82.) 
ajánlattevők ajánlatai a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem kerültek elbírálásra. 
 
7. rész: A(z) Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (9082 Nyúl, Potyondi utca 3.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
81. § (5) bekezdésére tekintettel nem került elbírálásra. 
 
9. rész: A(z) Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tópark u 9.) ajánlattevő ajánlata 
a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem került elbírálásra. 
 
10. rész: A(z) 
•        Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tópark u 9.), 
•        KSB Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 60. A. ép. 1. em.) 
ajánlattevők ajánlatai a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem kerültek elbírálásra. 
 
12. rész: A(z) Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tópark u 9.) ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem került elbírálásra. 
 
13. rész: A(z) 
•        Xylem Water Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (2045 Törökbálint, Tópark u 9.), 
•        KSB Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 60. A. ép. 1. em.) 
ajánlattevők ajánlatai a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem kerültek elbírálásra.

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:

2021.12.14VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2021.12.14VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

A Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásban foglaltak alapján kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz 
eredményeként az ajánlatkérő által 2021.10.20. napján meghozott, közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosítása vált szükségessé.

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:

2021.12.27Lejárata:2021.12.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2021.10.20

2021.10.20
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