ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000683632020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Tehergépjármű beszerzése adapterrel

Ajánlatkérő
neve:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Postai cím:

Vörösmarty Utca 2.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Bíróné Dugmanits

Kapcsolattartó személy:
birone.agnes@nyuduvizig.hu

Telefon:

EKRSZ_8392561
2

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

Ágnes

+36 94521226

+36 94316866

Fax:

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

www.nyuduvizig.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nyuduvizig.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím:

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

anpast@anpast.hu

EKR000683632020

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Stumpf
Telefon:

EKRSZ_6126859
5

Nemzeti azonosítószám

1053

Ország:

Magyarország

Gábor
+36 16961627

Fax:

+36 16961628

2020.09.25 15:08:22

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

www.nyuduvizig.hu
www.nyuduvizig.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Tehergépjármű beszerzése adapterrel

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Gyári új 4x4 hajtásképletű, N3 kategóriájú, két oldalra billenő acélplatós, új fardaruval felszerelt tehergépjármű. Gyári új, 4,5 t
rotorral és 300 literes kanál adapterrel. Mennyiség: 1 db tehergépjármű 2 db adapterrel, Részletes leírás a műszaki leírásban és a
szerződéstervezetben.

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

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

136

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

EKR000683632020

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10448979211

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére történő műszaki-szakmai és gazdasági-pénzügyi alkalmasságát a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta.
Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:
Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) g/kWh:
222,7
Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh):
686,3
Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh):
144
Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh):
0
Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh):
2,1
Nettó ajánlati ár (Ft):
40 885 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

977.54

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában, 2020. március 25. napján megjelent I. számú
melléklet A. aa) pont szerinti fordított arányosítás módszere.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

10448979211

Az ellenszolgáltatás összege:
Nettó ajánlati ár (Ft):
40 885 000
Ajánlattevő tette a jelen eljárásban meghatározott értékelési szempont (legjobb ár-érték arány) szerinti legkedvezőbb érvényes
ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000683632020

Nem

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft., Magyarország 2330 Dunaharaszti, Csonka János Utca 2

12003653244

Indokolás:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.4) pontjában előírta a következőket:
„AK előírja továbbá, hogy a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztásaként szakmai ajánlat keretében AT
csatolja a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát a megajánlott motortípusra. AK a
mérési jegyzőkönyv mért adatokat tartalmazó releváns részét kéri csatolni, melyből a megajánlás szerinti adatok hitelesen
visszaellenőrizhetők. A károsanyag kibocsátások esetében a WHSC DF-el korrigált értékeket kell megajánlani.”
Ajánlattevő ajánlatában egyáltalán nem csatolta a 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztásaként a független
akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolatát a megajánlott motortípusra.
A Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján:
„A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes
árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.”
A D.358/9/2017. sz. határozatban a Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet elutasította és megállapította, hogy az ajánlatkérő a
kérelmező ajánlatának érvénytelenségéről jogszerűen döntött az értékelési részszempontok körében. A Döntőbizottság az
ajánlat érvénytelenségét arra figyelemmel állapította meg, hogy a kérelmező ajánlata a 2. minőségi értékelési részszempontra
értékelhető ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártakor, vagyis az ajánlati kötöttség beálltakor nem tartalmazott, ugyanis a
kérelmező a 2. értékelési szempontra megajánlott szakemberek tekintetben az eredeti ajánlatában nem csatolta az előírt
önéletrajzokat és a nyilatkozatát, amelyből megállapítható lett volna az értékelési szempontra tett megajánlásának
megalapozottsága. A Döntőbizottság álláspontja szerint ezen ajánlati hiba az ajánlattételi határidő lejárta után hiánypótlás vagy
felvilágosítás kérés keretében nem volt orvosolható (tehát jelen eljárásban hiánypótlásra történő felhívás nélkül sem!),
figyelemmel a Kbt. 71. § (8)-(9) bekezdésében meghatározott korlátokra, és a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlati
kötöttség beálltára.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás során csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, így a hiánypótlás teljesítése, illetve az arra való felhívás is a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába
ütközne, így az ajánlat nem tehető érvényessé. Fentiekre tekintettel az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján
érvénytelen.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

EKR000683632020

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.09.26

Kezdete:

2020.10.05

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.09.25

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.09.25

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

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

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Az eljárásban megfelelő ajánlatot tettek a következő ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7630 Pécs Bajor Utca 2/1.
Adószám: 11237253-2-02
Ajánlattevő Kktv. szerinti minősítése: Középvállalkozás
Ajánlattevő neve: M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2851 Környe Iparcentrum U. 3.
Adószám: 10526093-2-11
Kktv. szerinti minősítés: Középvállalkozás
Ajánlattevő neve: Tornádó International Jármű- és Gépgyártó Kft
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Csomorkányi Utca 100.
Adószám: 11080910-2-06
Kktv. szerinti minősítés: Kisvállalkozás
A nyertes ajánlattevő Kktv. szerinti minősítése: Középvállalkozás
Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő Kktv. szerinti minősítése: Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis
- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint)

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2020.09.25 10:20:53

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
StumpfGabor

