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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 66528850Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:19381/2019  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Keret-megállapodás vasvegyület adásvéte tárgybanKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000967082019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
56684311

Dobozi út 5.

Békéscsaba HU332 5600

Bakucz Pál

bakucz.pal@alfoldviz.hu +36 66523200

http://www.alfoldviz.hu

VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. EKRSZ_
33816737

Szabadság Utca 29

Budapest HU 1028
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

24312122-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy: Földesi Gábor

Gabor.Foldesi@vaninmc.com

www.vanin.hu

Nem

Nem

Közjogi intézmény

Általános közszolgáltatások

Keret-megállapodás vasvegyület adásvéte tárgyban

EKR000967082019

Árubeszerzés

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt.-vel technológiai célú vasvegyület (vas(III)-klorid) adásvétele tárgyban

10 710 000
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.5 pont esetében: Pontszám 1-10-ig; 1.: Ajánlati ár: relatív, fordított arányosítás 2.: Dedikált kapcsolattartó: abszolút, diszkrét 
hasznossági függvény

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

95Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt-vel technológiai célú vasvegyület (vas(III)-klorid) adásvétele tárgyban – Hódmezővásárhely 
szennyvíztisztító telep részére, az alábbiak szerint: A keretmegállapodás keretében szállítandó: - Vas(III) klorid MSZ EN 888:2005 
szabvány alapján, folyékony: 210.000,- kg mennyiségben a szerződés teljes futamidejére vonatkoztatva melyből a teljes mennyiség 
ajánlatkérő műszaki leírásban meghatározott telephelyén kerül átvételre, a műszaki leírásban megadott kiszerelésekben (szállítási 
egységekben), illetve egyidejű szállítási mennyiségek biztosításával, az ajánlatkérő felmerülő igénye szerint. A feladat leírása: 1) 
Ajánlatkérő a vasvegyületek vételezését 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: 3.000 l – 5.000 l (~4200 kg- ~7000 kg (1,4 kg/dm3 átlagos sűrűséggel számolva)) Kiszerelések (szállítási egységek): 
tartályautó vagy IBC-tartályok Szállítási gyakoriság: 1- 2 hét 3) Ajánlatkérő esedékes szállítási igényét következő naptári hétre adja 
meg a nyertes ajánlattevő számára. 4) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem 
jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 5) Ajánlatkérő heti rendszerességgel adja meg a
következő heti szállítási igényét, melyet a nyertes ajánlattevő, az általa meghatározott ütemezés szerint, de a megrendelést követő 
naptári héten köteles a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni. 6) Az ajánlattevő saját szállító eszközén
, saját költségére szállítja a megrendelt mennyiséget az ajánlatkérő telephelyére. 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 meghatározott, dokumentált, az edényzet szállításkor tele van, és 
ez a teljes mennyiség az adott teljesítési helyre kerül leszállításra. A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a 
dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Hódmezővásárhely, Hódtó u. 4. Hrsz. 02041/88 (Szennyvíztisztító telep)A teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24312122-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Keret-megállapodás vasvegyület adásvéte tárgybanII.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

Igen

A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti 
rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.09.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

NemNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

Keret-megállapodás vasvegyület adásvéte tárgybanElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2019/S 142-349204

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen
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VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

1) Ajánlattevők neve, címe, adószáma: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (székhely: 6760 Kistelek Tanya 491), 
adószám: 10429635-2-06 2) Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (székhely:
6760 Kistelek Tanya 491), adószám: 10429635-2-06

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

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

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

10 710 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:10429635206A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 62259421Telefon:unichem@unichem.huE-mail:

Tanya 491Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU333NUTS-kód:KistelekVáros:MagyarországOrszág:6760Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
60587756

Nemzeti azonosítószám

UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.Hivatalos név:A nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.07.23

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

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

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt.148. § szerint.
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás hirdetmény 

feladása
Megjelent 2019.07.23 2019.07.25 Földesi Gábor Feladott verzió

Közzétett verzió

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Feladott 2019.10.03 Ludvigné Paczolay Ildikó Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 




