
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó határnyiladék tisztítása és karbantartása: B52 határjeltől
(Mezőhegyes) az F76 határjelig (Körösnagyharsány) tartó határszakaszon (173.055 m), a határvonaltól honi terület felé 3 méter 
mélységben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Határnyiladék tisztítás és karbantartás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
20285124

Békéscsaba HU332 5600

Bartók Béla Út 1-3.

Kellermann-né Czipa Enikő

kellermannec@bekes.police.hu +36 66523742 +36 66523741

www.police.hu

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás



Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 

25422359244METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.

Az ajánlat a hiánypótlás határidőben történő teljesítését követően teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) 
pontjában meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a 
referenciakövetelményeknek való megfelelést. Nettó ajánlati ár: 3.750.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

23401471204Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 3.821.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

10108587204Körösi Vízgazdálkodási Társulat, 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 13.330.361 Ft Vállalt teljesítési határidő: 20 nap

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt (az ajánlatok felbontása során ismertetett) 
rendelkezésre álló fedezet összege (nettó 1.870.000 Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. (Legmagasabb összpontszámot a Metalcom Zrt. ajánlata kapta, nettó ajánlati ár: 3.566.100 Ft.)

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:

A szerződés száma:

1 - HRK BattonyaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

2018.06.26.

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:

Nem



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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

 Az ajánlatok pontozása – a közbeszerzési eljárás mind az 5 részében egységesen – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban rögzítettek szerint, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt: 
Az értékelés szempontjai: Részszempontok, súlyszámok: 1. Ajánlati ár (Ft) 100 2. Határnyiladék tisztítás vállalt teljesítési határideje (
nap) 10 A kiosztható pontszám: 0-100 pont A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kapott, a többi ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet,
az így kapott pontszámokat Ajánlatkérő a megadott súlyszámokkal szorozta, és a pontszámokat összeadta.

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:

1000

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

(3.566.100 Ft / 3.566.100 Ft) x 100 x 100 = 10000 pont (20 nap / 40 nap ) x 100 x 10 = 500 pont Összesen: 
10500 pont

Szöveges értékelés:

10500METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

(3.566.100 Ft / 3.750.000 Ft) x 100 x 100 = 9510 pont (20 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 444 pont Összesen: 9954
pont

Szöveges értékelés:

9954Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság

(3.566.100 Ft / 3.821.000 Ft) x 100 x 100 = 9333 pont (20 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 444 pont Összesen: 9777
pont

Szöveges értékelés:

9777Körösi Vízgazdálkodási Társulat

(3.566.100 Ft / 13.330.361 Ft) x 100 x 100 = 2675 pont (20 nap / 20 nap ) x 100 x 10 = 1000 pont Összesen: 
3675 pont

Szöveges értékelés:

3675B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár: 3.566.100 Ft Vállalt teljesítési határidő: 40 nap



Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 2.600.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

23401471204Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 2.423.300 Ft Vállalt teljesítési határidő: 40 nap

25422359244METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 2.499.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

10108587204Körösi Vízgazdálkodási Társulat, 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 8.764.949 Ft Vállalt teljesítési határidő: 30 nap

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt (az ajánlatok felbontása során ismertetett) 
rendelkezésre álló fedezet összege (nettó 1.845.000 Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. (Legmagasabb összpontszámot a Metalcom Zrt. ajánlata kapta, nettó ajánlati ár: 2.423.300 Ft.)

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:

A szerződés száma:

2 - HRK LőkösházaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem



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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

 Az ajánlatok pontozása – a közbeszerzési eljárás mind az 5 részében egységesen – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban rögzítettek szerint, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt: 
Az értékelés szempontjai: Részszempontok, súlyszámok 1. Ajánlati ár (Ft) 100 2. Határnyiladék tisztítás vállalt teljesítési határideje (
nap) 10 A kiosztható pontszám: 0-100 pont A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kapott, a többi ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet,
az így kapott pontszámokat Ajánlatkérő a megadott súlyszámokkal szorozta, és a pontszámokat összeadta.

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:

1000

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

(2.423.300 Ft / 2.600.000 Ft) x 100 x 100 = 9320 pont (30 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 667 pont Összesen: 9987
pont

Szöveges értékelés:

9987Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság

(2.423.300 Ft / 2.423.300 Ft) x 100 x 100 = 10000 pont (30 nap / 40 nap ) x 100 x 10 = 750 pont Összesen: 
10750 pont

Szöveges értékelés:

10750METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

(2.423.300 Ft / 2.499.000 Ft) x 100 x 100 = 9697 pont (30 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 667 pont Összesen: 
10364 pont

Szöveges értékelés:

10364Körösi Vízgazdálkodási Társulat

(2.423.300 Ft / 8.764.949 Ft) x 100 x 100 = 2765 pont (30 nap / 30 nap ) x 100 x 10 = 1000 pont Összesen: 
3765 pont

Szöveges értékelés:

3765B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 7.000.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

23401471204Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 6.484.500 Ft Vállalt teljesítési határidő: 40 nap

25422359244METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 6.840.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

10108587204Körösi Vízgazdálkodási Társulat, 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 5.922.229 Ft Vállalt teljesítési határidő: 40 nap

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt (az ajánlatok felbontása során ismertetett) 
rendelkezésre álló fedezet összege (nettó 5.780.000 Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. (A legmagasabb összpontszámot a B+N Zrt. ajánlata kapta, nettó ajánlati ár: 5.922.229 Ft)

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:

A szerződés száma:

3 - HRK GyulaRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata az ajánlattételi határidő lejártát követően, késve érkezett, az EKR nem fogadta be.

23440500203Regreen Field Korlátolt felelősségű Társaság, 6400 Kiskunhalas, 6433/23 Helyrajzi szám

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem



AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok pontozása – a közbeszerzési eljárás mind az 5 részében egységesen – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban rögzítettek szerint, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt: 
Az értékelés szempontjai: Részszempontok, súlyszámok 1. Ajánlati ár (Ft) 100 2. Határnyiladék tisztítás vállalt teljesítési határideje (
nap) 10 A kiosztható pontszám: 0-100 pont A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kapott, a többi ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet,
az így kapott pontszámokat Ajánlatkérő a megadott súlyszámokkal szorozta, és a pontszámokat összeadta.

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:

1000

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

(5.922.229 Ft / 7.000.000 Ft) x 100 x 100 = 8.460 pont (40 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 889 pont Összesen: 
9349 pont

Szöveges értékelés:

9349Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság

(5.922.229 Ft / 6.484.500 Ft) x 100 x 100 = 9133 pont (40 nap / 40 nap ) x 100 x 10 = 1000 pont Összesen: 
10133 pont

Szöveges értékelés:

10133METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

(5.922.229 Ft / 6.840.000 Ft) x 100 x 100 = 8658 pont (40 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 889 pont Összesen: 9547
pont

Szöveges értékelés:

9547Körösi Vízgazdálkodási Társulat

(5.922.229 Ft / 5.922.229 Ft) x 100 x 100 = 10000 pont (40 nap / 40 nap ) x 100 x 10 = 1000 pont Összesen: 
11000 pont

Szöveges értékelés:

11000B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 6.050.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

23401471204Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 5.766.200 Ft Vállalt teljesítési határidő: 40 nap

25422359244METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 6.240.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

10108587204Körösi Vízgazdálkodási Társulat, 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 6.746.656 Ft Vállalt teljesítési határidő: 35 nap

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt (az ajánlatok felbontása során ismertetett) 
rendelkezésre álló fedezet összege (nettó 5.250.000 Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. (A legmagasabb pontszámot a Metalcom Zrt. ajánlata kapta, nettó ajánlati ár: 5.766.200 Ft.)

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:

A szerződés száma:

4 - HRK KötegyánRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem



AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok pontozása – a közbeszerzési eljárás mind az 5 részében egységesen – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban rögzítettek szerint, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt: 
Az értékelés szempontjai: Részszempontok, súlyszámok 1. Ajánlati ár (Ft) 100 2. Határnyiladék tisztítás vállalt teljesítési határideje (
nap) 10 A kiosztható pontszám: 0-100 pont A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kapott, a többi ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet,
az így kapott pontszámokat Ajánlatkérő a megadott súlyszámokkal szorozta, és a pontszámokat összeadta.

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:

1000

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

(5.766.200 Ft / 6.050.000 Ft) x 100 x 100 = 9531 pont (35 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 778 pont Összesen: 
10309 pont

Szöveges értékelés:

10309Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság

(5.766.200 Ft / 5.766.200 Ft) x 100 x 100 = 10000 pont (35 nap / 40 nap ) x 100 x 10 = 875 pont Összesen: 
10875 pont

Szöveges értékelés:

10875METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

(5.766.200 Ft / 6.240.000 Ft) x 100 x 100 = 9241 pont (35 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 778 pont Összesen: 
10018 pont

Szöveges értékelés:

10018Körösi Vízgazdálkodási Társulat

(5.766.200 Ft / 6.746.656 Ft) x 100 x 100 = 8547 pont (35 nap / 35 nap ) x 100 x 10 = 1000 pont Összesen: 
9547 pont

Szöveges értékelés:

9547B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése



V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 5.135.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

10108587204Körösi Vízgazdálkodási Társulat, 5700 Gyula, Munkácsy Mihály Utca 19.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 4.950.000 Ft Vállalt teljesítési határidő: 45 nap

23401471204Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Mikszáth Kálmán Utca 7

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 4.743.800 Ft Vállalt teljesítési határidő: 40 nap

25422359244METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt., 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.

Az ajánlat teljes mértékben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek. Ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki és szakmai 
alkalmassági minimumkövetelménynek eleget tett, megfelelően igazolta a referenciakövetelményeknek való megfelelést. 
Nettó ajánlati ár: 9.297.339 Ft Vállalt teljesítési határidő: 25 nap

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - a Kbt. 75. § (4) bekezdése szerint igazolt (az ajánlatok felbontása során ismertetett) 
rendelkezésre álló fedezet összege (nettó 4.255.000 Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. (A legmagasabb összpontszámot a Metalcom Zrt. ajánlata kapta, nettó ajánlati ár: 4.743.800 Ft.)

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:

A szerződés száma:

5 - HRK BiharugraRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem



AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

-

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

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok pontozása – a közbeszerzési eljárás mind az 5 részében egységesen – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban rögzítettek szerint, a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján történt: 
Az értékelés szempontjai: Részszempontok, súlyszámok 1. Ajánlati ár (Ft) 100 2. Határnyiladék tisztítás vállalt teljesítési határideje (
nap) 10 A kiosztható pontszám: 0-100 pont A legkedvezőbb ajánlat 100 pontot kapott, a többi ehhez viszonyítva arányosan kevesebbet,
az így kapott pontszámokat Ajánlatkérő a megadott súlyszámokkal szorozta, és a pontszámokat összeadta.

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:

1000

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

(4.743.800 Ft / 5.135.000 Ft) x 100 x 100 = 9238 pont (25 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 556 pont Összesen: 9794
pont

Szöveges értékelés:

9794Körösi Vízgazdálkodási Társulat

(4.743.800 Ft / 4.950.000 Ft) x 100 x 100 = 9583 pont (25 nap / 45 nap ) x 100 x 10 = 556 pont Összesen: 
10139 pont

Szöveges értékelés:

10139Dendro-Logik Korlátolt Felelősségű Társaság

(4.743.800 Ft / 4.743.800 Ft) x 100 x 100 = 10000 pont (25 nap / 40 nap ) x 100 x 10 = 625 pont Összesen: 
10625 pont

Szöveges értékelés:

10625METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

(4.743.800 Ft / 9.297.339 Ft) x 100 x 100 = 5102 pont (25 nap / 25 nap ) x 100 x 10 = 1000 pont Összesen: 
6102 pont

Szöveges értékelés:

6102B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:
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kellermannecÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2018.07.31.

2018.07.31.
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