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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Cseppfolyós klórgáz adásvételeKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000977302019
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Bakucz Pál

bakucz.pal@alfoldviz.hu +36 66523200
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149A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 148-365685A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Keret-szerződés az Alföldvíz Zrt-vel cseppfolyós klórgáz adásvétele tárgyban az alábbiak szerint: A szerződés keretében, az MSZ EN 
937 szabványnak megfelelő cseppfolyós klórgáz biztosítandó 200,000 t/év mennyiségben a szerződés teljes futamidejére vonatkoztatva
melyből a teljes mennyiség nyertes ajánlattévő töltő telephelyén kerül átvételre a műszaki leírásban megadott mennyiségek (hordó és 
palack bontásban) és ajánlatkérő felmerülő igénye szerint. A feladat leírása: 1) Ajánlatkérő a cseppfolyós klórgáz vételezését az alábbi 
módon kívánja megoldani: Ex works paritással: a nyertes ajánlattevő töltő telephelyén 2) Ajánlatkérő saját tároló hellyel (Újkígyós 
vízműtelep.) rendelkezik, ahonnan központilag látja el üzemegységeit. Ajánlatkérő saját szállítási kapacitással rendelkezik az 1. 
pontban foglaltak szerinti teljesítés esetére, jelenleg 2 db gépjármű (6620 kg és 6950 kg + 8600 kg (pótkocsi) hasznos teherbírás). 
Ajánlatkérő számára jelenleg rendelkezésre álló tároló kapacitás: 10 hordó (450 kg/db) és 93 db palack (45 kg/db). 3) Ajánlatkérő 
maga szervezi össze – a telephelyi igények és szükségletek alapján – szállítási igényeit, oly módon, hogy a saját átfejtő helyén tárolt 
mennyiség mértéke ne lépje át a veszélyes üzemmé minősítés (1000 kg) korlátját; 4) Az 1. pont szerinti teljesítéshez a nyertes 
ajánlattevő felé jelentkező egyidejű mennyiségi igény lehetséges szélső értékei: maximális feltöltési igény: 2 db hordó (900 kg) és 26 
db palack (1170 kg), azaz összesen 2070 kg, vagy 1 db hordó (450 kg) és 39 db palack (1755 kg) összesen 2205 kg; minimális 
mennyiség: 1 db hordó (450 kg) vagy 1 db palack (45 kg). 5) A nyertes ajánlattevő sem a teljesítés megvalósításában, sem az 
érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyidejű mennyiségi igény mértékére tekintettel. 6) Ajánlatkérő a 
teljesítés elvárt időpontja előtt 2 munkanappal jelzi igényét, melyet a nyertes ajánlattevő köteles a műszaki leírásban, illetve a 
szerződésben rögzítettek szerint teljesíteni. 7) Az ajánlatkérő saját szállító eszközén, saját költségére szállítja a nyertes ajánlattevő 
által biztosított töltő telephelyre saját tároló eszközeit (hordó/palack) feltöltésre. A töltő telephely területén a palackok le- és 
felrakodását a nyertes ajánlattévő végzi oly módon, hogy a hordók le- és felrakodásához megfelelő rakodó/teherhordó eszközt a 
nyertes ajánlattévő biztosítja. Az ajánlatkérő, megvárva a töltés megtörténtét és felrakodását, saját szállító eszközén, saját költségére 
szállítja vissza a megtöltött edényzetet az 2) pontban jelzett telepére. 8) A költség- és időoptimalizálás érdekében az ajánlatkérő a 
teljesítés helyszíne vonatkozásában az alábbi elvárásokat fogalmazza meg: a nyertes ajánlattevőnek a teljesítést egy olyan – a műszaki 
előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő – töltő telephelyen kell ajánlatkérő számára biztosítania - amely ajánlatkérő 2) pontban jelzett
saját tároló helytől – közúton mért legfeljebb 300 km távolságra helyezkedik el és - ahol ajánlatkérő maximális egyidejű szállítási 
igénye - azaz 2 hordó és 26 palack, vagy 1 db hordó és 39 db palack feltöltése - esetén is 4 órán belül biztosítani tudja a tárolóedények 
teljes feltöltését (a hordók esetében rakodással együtt). 9) Ajánlatkérő – gazdasági, műszaki, engedélyeztetési okokból – nem tudja 
elfogadni ennél nagyobb elérési távolsággal történő teljesítést, mint ahogy a leírttól eltérő – alternatív módon – való teljesítést sem (pl.
: csere palack rendszert, vagy saját telephelyén biztosított töltést, stb.). A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a 
dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Cseppfolyós klórgáz adásvétele

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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1. (1/A és 1/B) értékelési szempont A módszer meghatározása: relatív, fordított arányosítás A fordított arányosítás alkalmazásában a 
legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára legelőnyösebb) megajánlás kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok arányosan 
kevesebb pontot kapnak. Az ajánlati ár esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá 
tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn. P = [(Alegkedvezőbb / Avizsgált) * (Pmax – Pmin)] + Pmin ahol P a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pont Pmax a pontskála felső határa (10) Pmin a pontskála alsó határa (1) Alegkedvezőbb a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (egységára) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (egységára). 2. értékelési szempont A 
módszer meghatározása: abszolút, diszkrét hasznossági függvény Ajánlatkérő az értékelés során a teljesítés időszakában dedikált 
kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítása körében megajánlott vállalást az alábbiak szerint értékeli.  
Amennyiben ajánlattevő nem vállalja a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának 
biztosítását 1 pont;  Amennyiben vállalja a teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre 
állásának biztosítását 10 pont. Összesítés: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatoknak az értékelési részszempontok/alszempontok szerinti
tartalmi elemeit a megadott ponthatárok között és módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott pontszámokat 
megszorozza a súlyszámmal, majd pedig ajánlatonként összeadja. Az értékelési szempontonként/alszempontonként elért pontszámok (t
) az értékelési szemponthoz/alszemponthoz tartozó súlyszámmal (s) való szorzás után ajánlattevőnként kerülnek összegezésre. (p) = (t)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

101

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

Értékelési szempont: 1/A: Palackos cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg), súlyszám: 35, pontszám: 10, 
súlyozott pontszám: 350; Értékelési szempont: 1/B: Hordós cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg, 
súlyszám: 60, pontszám: 10, súlyozott pontszám: 600; Értékelési szempont: 2. A időszakában dedikált 
kapcsolattartó személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem), 
súlyszám: 5, pontszám: 10, súlyozott pontszám: 50.

Szöveges értékelés:

1000VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő a teljesítésre alkalmas, nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat az értékelési 
szempontok szerinti tartalmi eleme(i): 1. Ajánlati ár 1/A: Palackos cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg): 239 1/B: Hordós 
cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg): 229 2. Minőségi kritérium: 2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó 
személy előírtak szerinti rendelkezésre állásának biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem): Igen

11446970205VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3524 Miskolc, Adler Károly 
Utca 19.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

Igen
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződéskötési tilalmi időszak letelte előtt is sor kerülhet.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.13Lejárata:2019.10.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 1/A: Palackos cseppfolyós klórgáz egységára (nettó Ft/kg): 239 1/B: Hordós cseppfolyós klórgáz 
egységára (nettó Ft/kg): 229 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be. Értékelési pontszám: 
1000 pont. Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőként ajánlata egyben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.

11446970205VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3524 Miskolc, Adler Károly Utca 19.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

* (s) P = Σ (p) = Σ [(t) * (s)] A pontszámok (t) meghatározása két tizedes jegyre, míg a súlyozott pontszámok (p) meghatározása pozitív,
egész számokban történik, a matematikai kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés). A 
legmagasabb pontszámot (max P) elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, mivel ő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlatot.

2019.10.03

2019.10.03
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.10.01 16:34:23 ildiko.paczolay

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:




