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2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz
Zrt-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban”
eljáráshoz kapcsolódóan

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/10
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről –
Közszolgáltatások/2015 EUHL

Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.15.
Iktatószám: 643/2019
CPV Kód: 24958200-6
Ajánlatkérő: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Teljesítés helye: HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU333;HU332;HU333;HU332;HU332;HU333;HU332;HU332;HU333;HU333;HU332;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:

Brenntag Hungária Kft.;VízTEC Zrt.;Brenntag
Hungária Kft.;Brenntag Hungária Kft.;Allied Water
Solutions CEE Kft.;Allied Water Solutions CEE
Kft.;Allied Water Solutions CEE Kft.;Allied Water
Solutions CEE Kft.;UNICHEM Kft.;Brenntag
Hungária Kft.;Brenntag Hungária Kft.;Allied Water
Solutions CEE Kft.;Allied Water Solutions CEE
Kft.;Brenntag Hungária Kft.;Allied Water Solutions
CEE Kft.;Brenntag Hungária Kft.;Brenntag Hungária
Kft.;VízTEC Zrt.;Allied Water Solutions CEE
Kft.;VízTEC Zrt.;Brenntag Hungária Kft.;Allied Water
Solutions CEE Kft.;Allied Water Solutions CEE
Kft.;Brenntag Hungária Kft.;Allied Water Solutions
CEE Kft.;Allied Water Solutions CEE Kft.

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víz

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00844
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
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NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
Telefon: +36 66523200
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alfoldviz.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.6) Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4) Rövid meghatározás:
Negyedéves tájékoztató „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú polielektrolit
vegyszer adásvétele tárgyban” című eljáráshoz.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

Érték: 9311480 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 1. rész keretében 1500 l mennyiségű, 870000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 3 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit vegyszerből: 4.440 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
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leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási
egységekben), és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása
esetén a szállítási gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és
előírt egyidejű szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás
hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek
megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 500 l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25 l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 1,5 hónap. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. 
Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek
névleges térfogata/tömege meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a
teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
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Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 2. rész keretében 2275 kg mennyiségű, 1865500,- 
Ft értékű polielektrolit valamint 100 l mennyiségű 90000- Ft értékű habzásgátló beszerzés történt, 
összesen 7 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 18.000 kg/év 
• Habzásgátló: 250 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyen kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
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A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Polielektrolitok 
Elvárt egyidejű szállítás: 225kg, ill. 1150 kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 2 hetente. 
Habzásgátló 
Elvárt egyidejű szállítás (tájékoztató adat): 20l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l; 
Szállítási gyakoriság: havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban 
Pontszám:1-10-ig. 
Módszer: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
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2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Elek, Kétegyháza

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 4. rész keretében 100 l mennyiségű, 58000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
Polielektrolit: 
• Elek: 1600 l/év 
• Kétegyháza: 0 kg/év (a kétegyházi iszap víztelenítése is Eleken történik) 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási 
egységekben), és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása 
esetén a szállítási gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és 
előírt egyidejű szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás 
hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek 
megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l vagy 25 l; 
Elvárt egyidejű szállítás:
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• Elek: 260 l 
• Kétegyháza: - 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 
• Elek: 2 havonta 
• Kétegyháza: - 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
az egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa
biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől,
amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege
meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott
teljesítési helyre kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 5
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Mezőberény, Sarkadkeresztúr

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 5. rész keretében 450 mennyiségű, 261000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 3 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
Polielektrolit: 
• Mezőberény: 1.200 l/év 
• Sarkadkeresztúr: 150 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási 
egységekben), és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása 
esetén a szállítási gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és 
előírt egyidejű szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás 
hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek 
megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Elvárt egyidejű szállítás: 
• Mezőberény: 100l 
• Sarkadkeresztúr: 75l 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 
• Mezőberény: havonta 
• Sarkadkeresztúr: félévente 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes 
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
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héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
az egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa
biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől,
amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege
meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott
teljesítési helyre kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Sarkad

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése:
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 6. rész keretében 600 kg mennyiségű, 503400,- Ft
értékű polielektrolit beszerzés történt 2 megrendelés során.
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési
dokumentációban kerültek kiadásra.
---
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:
• Polielektrolit 1.500 kg/év
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 750kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): félévente.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
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( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Bucsa, Csabacsűd, Dévaványa, Füzesgyarmat,
Körösladány, Vésztő

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 7. rész keretében 650 l mennyiségű, 415350,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 4 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
Polielektrolit 
• Bucsa: 250 l/év, • Csabacsűd: 150 l/év, • Dévaványa: 650 l/év, • Füzesgyarmat: 350 l/év, • 
Körösladány: 400 l/év, • Vésztő: 1200 l/év. 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
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és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási
egységekben), és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása
esetén a szállítási gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és
előírt egyidejű szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás
hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek
megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Elvárt egyidejű szállítás: 
• Bucsa: 60l, • Csabacsűd: 150l, • Dévaványa: 160l, • Füzesgyarmat: 80l, • Körösladány: 100l, • Vésztő:
300l. 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 
• Bucsa: három havonta, • Csabacsűd: évente, • Dévaványa: három havonta, • Füzesgyarmat:
háromhavonta, • Körösladány: három havonta, • Vésztő: három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
az egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa
biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől,
amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege
meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott
teljesítési helyre kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gyomaendrőd, Köröstarcsa, Szeghalom

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 8. rész keretében 200 kg mennyiségű, 167800,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
Polielektrolit 
• Gyomaendrőd: 1.000 kg/év; • Köröstarcsa: 100 kg/év; • Szeghalom: 450 kg/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási 
egységekben), és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása 
esetén a szállítási gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és 
előírt egyidejű szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás
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hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek
megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Elvárt egyidejű szállítás: 
• Gyomaendrőd: 250kg; • Köröstarcsa: 50kg; • Szeghalom: 100kg 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 
• Gyomaendrőd: három havonta; • Köröstarcsa: hat havonta; • Szeghalom: három havonta 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
az egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa
biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől,
amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege
meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott
teljesítési helyre kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban 
Pontszám:1-10-ig. 
Módszer:
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1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás; 
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békéssámson

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 10. rész keretében 50 lmennyiségű, 31950,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 240 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 60l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
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3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése:
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 11. rész keretében 375 kg mennyiségű, 266250,- Ft
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során.
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési
dokumentációban kerültek kiadásra.
---
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:
• Polielektrolit: 1.500 kg/év
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása.
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyen kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
A feladat leírása:
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén.
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.
Elvárt egyidejű szállítás: 375kg;
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg;
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta.
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni;
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel.
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Csorvás

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 12. rész keretében 150 l mennyiségű, 87000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 600 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
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és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 150l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Fábiánsebestyén

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 13. rész keretében 150 l mennyiségű, 87000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 600 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet.
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A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 150l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
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Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Gádoros

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 14. rész keretében 125 l mennyiségű, 79875,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 500 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 125l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes 
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - 
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
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jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem)  5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Kunágota

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 15. rész keretében 125 kg mennyiségű, 104875,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során.
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A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 500 kg/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 100 vagy 125kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Nagymágocs

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 18. rész keretében 100 lmennyiségű, 58000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 300 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
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és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 75l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban 
Pontszám:1-10-ig.
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Módszer: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás; 
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Nagyszénás

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 19. rész keretében 125 l mennyiségű, 79875,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 500 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 125l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l;
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Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosháza

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 20. rész keretében 1500 kg mennyiségű, 1273500,- 
Ft értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 
Orosháza: 11.000 l/év; • 5.500 kg/év 
Kaszaper: 200 l/év • 
• Habzásgátló: 
Orosháza: 140 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Polielektrolitok 
Elvárt egyidejű szállítás: 
• Orosháza:1m3, ill. 1500 kg; 
• Kaszaper: 50 l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 
• Orosháza:1m3 ill. 25kg ; 
• Kaszaper: 20 l vagy 25 l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): 
• Orosháza: havonta ill. három havonta; 
• Kaszaper: három havonta 
Habzásgátló
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Elvárt egyidejű szállítás: 40l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozóvállalás (igen/nem) (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegvár

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 21. rész keretében 75 kg kg mennyiségű, 63675,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 300 kg/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 75kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes 
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - 
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem 
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget 
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított 
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben 
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
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dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szentes

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 22. rész keretében 750 kg kg mennyiségű, 615000,- 
Ft értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:
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• Polielektrolit: 6.000 kg/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 1.500kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Tótkomlós

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 23. rész keretében 150 l mennyiségű, 95850,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 600 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves



36

vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 150l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
az egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa
biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől,
amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege
meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott
teljesítési helyre kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
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Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Hódmezővásárhely

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 25. rész keretében 1800 kg mennyiségű, 1476000,- 
Ft értékű polielektrolit, valamint 400 l mennyiségű, 360000,- Ft értékű habzásgátló beszerzés 
történt, összesen 2 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 10.250 kg/év 
• Habzásgátló: 1.000 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Polielektrolit 
Elvárt egyidejű szállítás: 1.700 kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
Habzásgátló 
Elvárt egyidejű szállítás: 180 l;
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Kiszerelések (szállítási egységek): 20 l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
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További tárgyak: 24958300-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Makó
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 26. rész keretében 120 l mennyiségű, 101880,- Ft 
értékű habzásgátló beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 7.500 kg/év • 9.000 l/év 
• Habzásgátló: 2.400 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Polielektrolitok 
Elvárt egyidejű szállítás: 3750kg, ill. 4000l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg, illetve 1m3; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): hat havonta. 
Habzásgátló 
Elvárt egyidejű szállítás: 1200l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): hat havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes 
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - 
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
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jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Mindszent

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 28. rész keretében 200 kg mennyiségű, 167800,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során.
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A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 600 kg/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 100kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
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Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 30
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Ásotthalom

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 30. rész keretében 25 l mennyiségű, 15975,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 900 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
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és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 75l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozóvállalás (igen/nem) (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban 
Pontszám:1-10-ig.
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Módszer: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás; 
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény.

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 31
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Baks, Balástya, Ópusztaszer, Zsana

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 31. rész keretében 100 l mennyiségű, 58000,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
Polielektrolit: 
• Baks: 200 l/év • Balástya: 176 l/év • Ópusztaszer: 135 l/év • Zsana: 100 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyein kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási 
egységekben), az egyidejű szállítási mennyiség (műszaki leírásban tájékoztató adatként közölt, 
illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási gyakoriság alapján kiszámított) 
biztosításával. Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges - mindenkori technológiai 
szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a műszaki 
leírásban megadott korábbi maximális, illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes 
ajánlattevő maximális éves vegyszerfelhasználásra vonatkozóan tett vállalásában ekként 
megajánlott, mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l;
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Elvárt egyidejű szállítás: 
• Baks: 25l • Balástya: 25l • Ópusztaszer: 20l • Zsana: 20l 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
az egyes telephelyekre. A telephelyeken az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa
biztosított eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől,
amennyiben a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege
meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott
teljesítési helyre kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 35
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
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Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Röszke, Domaszék

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 35. rész keretében 25 l mennyiségű, 15975,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
• Polielektrolit: 325 l/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége 
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-, 
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű, 
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és 
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott 
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben), 
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási 
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű 
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a 
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő 
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves 
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre 
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban 
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 80l; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20l vagy 25l; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes 
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint - 
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem 
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget 
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított 
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben 
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
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dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

II.2.1)
Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai
célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan

Rész száma: 36
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24958200-6
További tárgyak: 24958300-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szatymaz, Sándorfalva

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen negyedéves tájékoztatóval érintett beszerzés ismertetése: 
2018/IV. negyedévében (2018.10.01-2018.12.31.) az 36. rész keretében 50 kg mennyiségű, 41950,- Ft 
értékű polielektrolit beszerzés történt 1 megrendelés során. 
A teljesítendő feladat részletei, a teljesítés feltételei, elvárt módja a közbeszerzési 
dokumentációban kerültek kiadásra. 
--- 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani:



48

• Polielektrolit: 825 kg/év 
Az ajánlattevő feladata a jelenleg alkalmazott, vagy - a műszaki információk (az iszap mennyisége
és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális-, és az elfolyó dekantvíz előírt maximális-,
szárazanyagtartalma, és a feladással szembeni elvárások) alapján - azzal egyenértékű,
leggazdaságosabb (az előírt adatok mellett felhasználandó maximális éves mennyiség és
megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb) vegyszer megajánlása. 
Az egyedi megrendelések szerinti mennyiség ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott
telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésekben (szállítási egységekben),
és egyidejű szállítási mennyiség biztosításával (egyenértékű termék megajánlása esetén a szállítási
gyakoriság a vonatkozó tájékoztató adathoz képest a tényleges felhasználás és előírt egyidejű
szállítás alapján történő meghatározásával). Ajánlatkérő a keretmegállapodás hatálya alatt a
tényleges - mindenkori technológiai szükséglet szerinti - mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít, így a műszaki leírásban megadott korábbi maximális éves
vegyszerfelhasználás - illetve egyenértékű termék megajánlása esetén a nyertes ajánlattevő erre
vonatkozóan tett vállalásában ekként megajánlott - mennyiségtől eltérhet. 
A feladat leírása: 
1) Ajánlatkérő az átvételezést az alábbi módon kívánja megoldani: ajánlatkérő műszaki leírásban
részletezett, az egyes megrendelőkben meghatározott, telephelyén. 
2) Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
Elvárt egyidejű szállítás: 75kg; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 25kg; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta. 
3) Ajánlatkérő a telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére nyertes
ajánlattevő - az általa meghatározott ütemezés szerint, de - a megrendelés leadását követő naptári
héten köteles a szállítást - a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint -
teljesíteni; 
4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 
5) A nyertes ajánlattevő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget
a telephelyre. A telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított
eszközökkel, a nyertes ajánlattévő köteles biztosítani. Ajánlatkérő eltekint a méréstől, amennyiben
a kiszállítás olyan edényzetben történik, amelynek névleges térfogata/tömege meghatározott,
dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre
kerül leszállításra

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )

x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására
vonatkozó vállalás (igen/nem) 5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
II.2.5 pontban
Pontszám:1-10-ig.
Módszer:
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): relatív, fordított arányosítás;
2.: abszolút, diszkrét hasznossági függvény

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 007 - 012281
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató -
közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító
felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról
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Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 18895100
Internetcím(ek): (URL) www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)



51

( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10469520
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 870000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: VízTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: hrsz.: 013/68.
Város: Felsőpakony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2363
Ország: HU
E-mail: viztec@viztec.hu
Telefon: +88 452110
Internetcím(ek): (URL) viztec.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55745250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1955500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4257600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:



55

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: : 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4085550
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 261000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4590000
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 503400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9216000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 415350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)



60

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5417250
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 167800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: : 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
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Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 638640
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: UNICHEM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanya 491.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: HU
E-mail: unichem@unichem.hu
Telefon: +62 259421
Internetcím(ek): (URL) unichem.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4590000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 266250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
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2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1836000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: : 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1596600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
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x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 14 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
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Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2946000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79875
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 15 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1747500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104875
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 18 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 798300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 19 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
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Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2946000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79875
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
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Nem Európai Unió
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 20 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 18895100
Internetcím(ek): (URL) www.brenntag.com
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Fax: +36 18895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47005740
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1273500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 21 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
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V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 918000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 22 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: VízTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: hrsz.: 013/68.
Város: Felsőpakony
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2363
Ország: HU
E-mail: viztec@viztec.hu
Telefon: +88 452110
Internetcím(ek): (URL) viztec.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18360000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 615000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 23 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1596600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95850
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
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V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 25 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: VízTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: hrsz.: 013/68.
Város: Felsőpakony
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2363
Ország: HU
E-mail: viztec@viztec.hu
Telefon: +88 452110
Internetcím(ek): (URL) viztec.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)



84

( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34026000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1836000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 26 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
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Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53667900
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101880
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 28 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)



87

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2097000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 167800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 30 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2764800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15975
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 31 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a „Keretmegállapodás
az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban” eljáráshoz
kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Brenntag Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bányalég utca 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1225
Ország: HU
E-mail: info@brenntag.hu
Telefon: +36 1 8895100
Internetcím(ek): (URL) https://www.brenntag.com
Fax: +36 1 8895111
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1547052
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 35 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 998400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15975
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 36 Elnevezés: 2018/IV. negyedévi tájékoztató a
„Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele
tárgyban” eljáráshoz kapcsolódóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )

Hivatalos név: Allied Water Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kardhegy u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL) http://www.alliedsolutions.eu/
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2883375
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
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V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

x Európai Unió
Nem Európai Unió

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

A jelen negyedévi tájékoztatót, a megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 
kötött összesen 36 keretmegállapodás alapján teszi közzé az Ajánlatkérő. Az érintett 
tevékenységek megrendelése a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, megrendelő általi 
közvetlen, egyedi megrendelésekkel történt. Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodáson kívül 
egyedi szerződések nem készültek, így az egyes részek tekintetében az V.2.1) pontokban az 
adott negyedév első megrendeléseinek dátuma szerepel. 
Azon részek esetében, amelyekben nem történt beszerzés az adott negyedévben, a jelen 
tájékoztatóban nem kerültek kitöltésre. 
--- 
1) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: 
- UNICHEM Kft. (6760 Kistelek, Tanya 491.) Adószám: 10429635-2-06 
1., 11., 31. részre tett ajánlatot. 
- VízTEC Zrt. (2363 Felsőpakony, hrsz.: 013/68.) Adószám: 22975085-2-13 
1-36. részre tett ajánlatot. 
- TTFF Segédanyag Trade Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82.) Adószám: 25399314-2-42 
1-36. részre tett ajánlatot. 
- KÖRTE Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 
9-11.)Adószám: 10799299-2- 
13., 
14., 19., 26., 34. részre tett ajánlatot. 
- Brenntag Hungária Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 45.)Adószám: 11345240-2-44 
1-36. részre tett ajánlatot. 
- Allied Water Solutions CEE Kft. (1116 Budapest, Kardhegy u. 22.) Adószám: 24397498-2-43 
1-36. részre tett ajánlatot. 
2) Nyertes ajánlattevő adószáma: 
UNICHEM Kft. (6760 Kistelek, Tanya 491.) Adószám: 10429635-2-06 
A 11. részben nyertes. 
- VízTEC Zrt. (2363 Felsőpakony, hrsz.: 013/68.) Adószám: 22975085-2-13 
A 2., 22., 25. részben nyertes. 
- Brenntag Hungária Kft. Adószám: 11345240-2-44 
1., 3., 4., 5., 9., 12., 13., 18., 20., 21., 24., 26., 29., 31. részben nyertes. 
- Allied Water Solutions CEE Kft. Adószám: 24397498-2-43
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A 6., 7., 8., 10., 14., 15., 16., 17., 19., 23., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 35., 36. részben nyertes.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján
történő indokolása
Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő
ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az
irányelvben megállapított feltételek szerint
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron
elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
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Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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