
EKR001566822019

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

http://imperialkft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.nyuduvizig.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 94316866Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Rézsűkaszáló, csatornafenntartó gép szállításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001566822019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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Budapest HU110 1022
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2019.12.18

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő fenntartásában lévő záportározók karbantartásához szükséges, alábbiakban részletezett 
rézsűkaszáló, csatornafenntartó gép új, működőképes állapotban történő szállítása (átadása) a hozzá illeszkedő adapterekkel: - 
speciális, gémszerkezetes, gumikerekes járószerkezetű rézsűkaszáló, csatornafenntartó gép 1 db, - medertisztító kosaras kasza 
adapter 1 db, - mulcsozó kasza adapter 1 db, - megfogó villás adapter 1 db. A beszerzésre kerülő eszközök ajánlatkérő által elvárt 
műszaki paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül 
részletezésre.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Rézsűkaszáló, csatornafenntartó gép szállítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

HARMADIK RÉSZ XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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)

1. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár - HUF): Az ajánlatok értékelése az 1. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési 
Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló - útmutató [
KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.] 1. sz. mellékletének A.1.a) pontjának aa) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás 
relatív értékelési módszerével történik, amelynek értelmében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 2. értékelési szempont (Haladási végsebesség - km/h) Az ajánlatok 
értékelése a 2. értékelési szempont vonatkozásában a Miniszterelnökség által kibocsátott - a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló - útmutatóban foglaltak szerinti módszerrel történik, 
amelynek értelmében azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt
jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő 
vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot kapnak, az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 
pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A 2. értékelési szempont vonatkozásában az 
ajánlati elem azon mértéke, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 30 km/h. A 2. értékelési szempont vonatkozásában az
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott 
ponthatár felső határával (100 pont) azonos számú pontot ad: 40 km/h. 3. értékelési szempont (Gémhossz - mm) Az ajánlatok 
értékelése a 3. értékelési szempont vonatkozásában a Miniszterelnökség által kibocsátott - a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásáról szóló - útmutatóban foglaltak szerinti módszerrel történik, 
amelynek értelmében azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt
jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő 
vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 
pontszámot kapnak, az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás 
pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A 3. értékelési szempont vonatkozásában az 
ajánlati elem azon mértéke, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 8 000 mm. A 3. értékelési szempont vonatkozásában 
az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott 
ponthatár felső határával (100 pont) azonos számú pontot ad: 9 500 mm. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt 
az ajánlatkérő - az 5/4-es kerekítési szabálynak megfelelően - két tizedesjegyre kerekíti. Ajánlatkérő az „5/4-es kerekítési szabály” 
kifejezés alatt azon kerekítési módszert érti, amelynek alkalmazása során ajánlatkérő az 1, 2, 3, 4 számjegyeket lefelé, a 6, 7, 8, 9 
számjegyeket felfelé kerekíti, az 5-ös számjegyet pedig a legközelebbi páros szám felé kerekíti. Az értékelési módszerek részletes 
ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

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:

1001

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

Szöveges értékelés:

10000KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az ajánlat 
érvényes. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. Nettó ajánlati ár (HUF): 65 700 000 HUF 2. Haladási 
végsebesség (minimum 30 km/h, maximum 40 km/h, magasabb a kedvezőbb) (KM/H): 40 KM/H 3. Gémhossz (minimum 8 000 
mm, maximum 9 500 mm, hosszabb a kedvezőbb) (MM): 9 640 MM

10668586209KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 4181 Nádudvar, Bem József Utca 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
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VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, a Kbt. 131. § (8) bekezdésének a) pontjában foglalt 
jogszabályi előírások értelmében a szerződés a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is 
megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ellenszolgáltatás összege (nettó ajánlati ár): 65 700 000 HUF. Az ajánlattevő - ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, - ajánlatával kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, 
- nem áll a kizáró okok hatálya alatt, - ajánlata az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, - ajánlata -
az ajánlatkérő külön nyilatkozata szerint biztosított fedezetkiegészítést követően - az ajánlatkérő részére a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel is megfelelő, - a kizáró okok és az alkalmassági 
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

10668586209KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
4181 Nádudvar, Bem József Utca 1.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2020.02.25

2020.02.25
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:




