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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

2014/25/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások

Közzététel dátuma:24292/2020  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
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neve:
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1 - BékésII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(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:

)Igen(Közzétehető?II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

24958200-6

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.6) Fő tevékenység

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:+36 12251585Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Budapest HU 1028

Ádámné Egri Judit

judit.egri@vaninmc.com

www.vanin.hu

Nem

Nem

Víz

Alföldvíz polielektrolitok2020

EKR000893932020

Árubeszerzés

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban

16 791 820
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

95Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 1. rész 
AK a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9018)): 2637,75 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Várható szállítási gyakoriság: 2 havonta 
2)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
3)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása. 
4)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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.  
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:

BékésA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 2. rész 
AK a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 768,75 l  
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): kéthetente. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

DobozA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - DobozII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

II.2.14) További információ:

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

Igen
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 3. rész 
AK a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) eléréséig 
jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9018)): 907,5 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): kéthetente. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

ElekA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - ElekII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 4. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 80502)): 870 kg (helyi víztelenítés 2020.04-től, a megadott polimer fogyás és 
eredmény korábbi technológiából származó iszap más telepen (Elek) történő víztelenítéséből származik.) 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

KétegyházaA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - KétegyházaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 5. rész 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

MéhkerékA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - MéhkerékII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): kéthavonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - MezőberényII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Acefloc 60502 LX)): 180 l  
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): kéthavonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 6. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből: Zetag 9068 FS)): 1264,5 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

MezőberényA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem



EKR000893932020

95Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 7. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből: Zetag 9018): 18,75 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): évente. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

SarkadkeresztúrA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - SarkadkeresztúrII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen
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Igen

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

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 8. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (tervezett vegyszerből (Acefloc 80502)): 165 kg 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg-s műanyag zsák; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

OkányA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - OkányII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 9. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 8185): 1125 kg 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása. 
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg-s műanyag zsák; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

SzarvasA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - SzarvasII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 10. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (tervezett vegyszerből (Acefloc 60502 LX): 281,25 l (helyi üzemszerű víztelenítés 2020-tól, a megadott polimer 
szükséglet tervezett) 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

BattonyaA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - BattonyaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - CsanádapácaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - CsorvásII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 11. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (tervezett vegyszerből (Acefloc 60502 LX): 172,5 1 (víztelenítés várhatóan 2020.08-tól lesz, a megadott gépek és 
adatok tervezettek.) 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

CsanádapácaA teljesítés fő helyszíne:

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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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:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 12. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9018)): 450 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

CsorvásA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 13. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 375 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása. 
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

FábiánsebestyénA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - FábiánsebestyénII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 14. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9018)): 225 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

KaszaperA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

14 - KaszaperII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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: Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 15. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (tervezett vegyszer (Acefloc 80202 LX)): 750 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

MezőhegyesA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

15 - MezőhegyesII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 16. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9018)): 300 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

NagymágocsA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

16 - NagymágocsII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

17 - OrosházaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna; 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 17. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 8165): 6750 kg 
        Habzásgátló (jelenleg használt vegyszerből (Burst I 600)): 30 l/év (2019-2020-ban nem kellett habzásgátló, 2018-ban 40 l fogyott) 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása. 
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (polielektrolit szállítási egységek): 25 kg-s műanyag zsák;  
Szállítási gyakoriság (polielektrolit, tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

OrosházaA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem



EKR000893932020

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

95Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 18. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 8185)): 225 kg 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása. 
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg-s műanyag zsák;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): három havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

SzegvárA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

18 - SzegvárII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem
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Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 19. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9068 FS)): 600 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

CsanádpalotaA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

19 - CsanádpalotaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

II.2.14) További információ:

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Nem

Igen



EKR000893932020

Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 20. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 8185)): 4500 kg 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 2028,75 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg-s műanyag zsák, ill. 1000 l-s IBC tartály;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

MakóA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

20 - MakóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 21. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 8165)): 225 kg 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

SzékkutasA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

21 - SzékkutasII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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BaksA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

22 - BaksII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 25 kg-s műanyag zsák;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

23 - BalástyaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 22. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 112,5 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 23. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 165 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

BalástyaA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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95

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

)Igen(Közzétehető?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 polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 24. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 120 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

ÓpusztaszerA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

24 - ÓpusztaszerII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 25. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Zetag 9048 FS)): 37,5 l 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): 20 vagy 25 l-s műanyag kanna;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): két havonta. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
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:

ZsanaA teljesítés fő helyszíne:

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

25 - ZsanaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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

Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 26. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Sedotec 618K (Sedotec 403A))): 150 kg 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 
előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

MakóA teljesítés fő helyszíne:

HU333 Csongrád

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

26 - MakóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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Keret-megállapodás az Alföldvíz Zrt–vel technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele tárgyban – 27. rész 
Ajánlatkérő a keretmegállapodás keretében, annak futamideje alatt, legfeljebb az alábbi előirányzott mennyiség (keretmennyiség) 
eléréséig jogosult egyedi megrendeléseket kibocsátani: 
        Polielektrolit (jelenleg használt vegyszerből (Magnafloc LT27)): 150 kg 
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb 
-        jelenleg alkalmazott (előírt mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral rendelkező),  
-        vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az 
elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

SzeghalomA teljesítés fő helyszíne:

HU332 Békés

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

24958300-7

24958200-6

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

27 - SzeghalomII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

Kiszerelések (szállítási egységek): zsákos;  
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): évente. 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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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 D2. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemFelhívással induló tárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.5 pontban:  
Pontszám:1-10-ig.  
Módszer:1. Ajánlati ár (nettó Ft): relatív, fordított arányosítás; 2.: abszolút, pontozás.

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:

)Igen(Közzétehető?II.2.5) Értékelési szempontok

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

előírt adatok mellett felhasználandó maximális mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral 
rendelkező),  
vegyszer(ek) megajánlása.  
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap 
szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális 
lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével. 
Az egyedi megrendelések – melyekre a műszaki leírásnak megfelelő kiszerelésben (szállítási egységekben), és várható gyakorisággal 
kerül sor – AK telephelyén kerülnek átvételre. AK a keretmegállapodás hatálya alatt a tényleges – mindenkori technológiai szükséglet 
szerinti – igényeknek megfelelő megrendeléseket érvényesít, így a tényleges felhasználás az előírt, illetve vállalt mennyiségtől – a 
keretmegállapodásban rögzített határok között – eltérhet. 
AT feladata: 
1)        AK telephelyére szállítás, AT által biztosított szállító eszközön; 
2)        Ajánlattevő feladata a szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
Kiszerelések (szállítási egységek): zsákos 
Szállítási gyakoriság (tájékoztató adat): évente 
3)        Határidő: AK telephelyi igények és szükségletek alapján felmerülő szállítási igényére AT a megrendelés leadását követő naptári 
héten köteles a szállítást – a műszaki leírásban, illetve a szerződésben rögzítettek szerint – teljesíteni; 
AT sem a teljesítés megvalósításában, sem az érvényesítendő árban nem jogosult eltéréseket érvényesíteni az egyes megrendelőkben 
érvényesítésre kerülő egyidejű szállítási igény mértékére tekintettel. 
4)        A szállításhoz szükséges göngyöleg biztosítása.  
5)        AT köteles a telephelyen az átfejtést, és a szállított mennyiség mérését az általa biztosított eszközökkel a biztosítani. (AK 
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).  
A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

Igen

2. A teljesítés időszakában dedikált kapcsolattartó személy biztosítására 
vonatkozó vállalás (igen/nem)

5

Nem

Igen

Nem

Nem
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IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - BékésRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

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

NemA 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 időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati
/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; 
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2020/S 177-428090

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 Igen

Nem

Nem

Igen

Igen
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Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - DobozRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

1 477 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

1 872 803A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

Európai Unió

Igen
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EKRSZ_7840252Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:3A szerződés száma:

3 - ElekRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

430 500A szerződés/rész végleges összértéke:

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

545 813A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

Európai Unió

Igen
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0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:4A szerződés száma:

4 - KétegyházaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

508 200A szerződés/rész végleges összértéke:

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

644 325A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

4

Európai Unió

Igen
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2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:5A szerződés száma:

5 - MéhkerékRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

704 700A szerződés/rész végleges összértéke:

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

826 500A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Európai Unió

Igen
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V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:6A szerződés száma:

6 - MezőberényRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

113 400A szerződés/rész végleges összértéke:

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

127 800A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

Európai Unió

Igen
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NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

708 120A szerződés/rész végleges összértéke:

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

897 795A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

Európai Unió
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

11 900A szerződés/rész végleges összértéke:

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

13 313A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:7A szerződés száma:

7 - SarkadkeresztúrRész száma, elnevezése:

Igen

Európai Unió
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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:

134 100A szerződés/rész végleges összértéke:

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

156 750A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:8A szerződés száma:

8 - OkányRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Igen
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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:

810 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

1 068 750A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:9A szerződés száma:

9 - SzarvasRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

Európai Unió

Igen
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(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:

177 100A szerződés/rész végleges összértéke:

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

199 688A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:10A szerződés száma:

10 - BattonyaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Európai Unió

Igen
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(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

96 600A szerződés/rész végleges összértéke:

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

122 475A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:11A szerződés száma:

11 - CsanádapácaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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

Európai Unió

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

319 500A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:12A szerződés száma:

12 - CsorvásRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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)

Európai Unió

Igen
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IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:13A szerződés száma:

13 - FábiánsebestyénRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

252 000A szerződés/rész végleges összértéke:

vonatkozóan)

Európai Unió

Igen
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Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:14A szerződés száma:

14 - KaszaperRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

210 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

266 250A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

Európai Unió

Igen
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EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:15A szerződés száma:

15 - MezőhegyesRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

126 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

159 750A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Európai Unió

Igen
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2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:16A szerződés száma:

16 - NagymágocsRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

472 500A szerződés/rész végleges összértéke:

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

532 500A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

Európai Unió

Igen
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2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:17A szerződés száma:

17 - OrosházaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

168 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

213 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Európai Unió

Igen
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2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:18A szerződés száma:

18 - SzegvárRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

4 860 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

6 412 500A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Európai Unió

Igen
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19 - CsanádpalotaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

162 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

213 750A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

Európai Unió
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NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

336 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

426 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:19A szerződés száma: Igen

Európai Unió
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V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

4 376 100A szerződés/rész végleges összértéke:

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

5 715 413A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:20A szerződés száma:

20 - MakóRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Igen
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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:

162 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

213 750A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:21A szerződés száma:

21 - SzékkutasRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

Európai Unió

Igen
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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:

63 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

79 875A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:22A szerződés száma:

22 - BaksRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Európai Unió

Igen



EKR000893932020
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

92 400A szerződés/rész végleges összértéke:

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

117 150A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:23A szerződés száma:

23 - BalástyaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

Európai Unió

Igen



EKR000893932020

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

85 200A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:24A szerződés száma:

24 - ÓpusztaszerRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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)

(ek) értéke)

Európai Unió

Igen
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IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

3Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:25A szerződés száma:

25 - ZsanaRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

67 200A szerződés/rész végleges összértéke:

Európai Unió

Igen
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+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.14V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:26A szerződés száma:

26 - MakóRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

21 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

26 625A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

Európai Unió
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Postai cím:

EKRSZ_7840252
4

Nemzeti azonosítószámAllied Water Solutions CEE Kft.Hivatalos név:

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

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

)Igen(Közzétehető?V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.12.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:27A szerződés száma:

27 - SzeghalomRész száma, elnevezése:

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

126 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

142 500A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

Európai Unió

Igen
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1.) Nyertes Ajánlattevő 1-27 rész: Allied Water Solutions CEE Kft. ,Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy utca 22. Adószám: 
24397498-2-43 
2.) Ajánlattevők részenként:  
1. rész: Allied Water Solutions CEE Kft. ,Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy utca 22. Adószám: 24397498-2-43 
Unichem Vegyipari, Kereskedelmi,Szolgáltató Kft. ,Magyarország 6760 Kistelek, Tanya 491 Adószám: 10429635-2-06 
VízTEC Zrt. Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68, Adószám: 22975085-2-13 
 
2. -21. rész: Allied Water Solutions CEE Kft. ,Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy utca 22. Adószám: 24397498-2-43 
VízTEC Zrt. Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68, Adószám: 22975085-2-13 
 
 22.-25. Rész :Allied Water Solutions CEE Kft. ,Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy utca 22. Adószám: 24397498-2-43 
Unichem Vegyipari, Kereskedelmi,Szolgáltató Kft. ,Magyarország 6760 Kistelek, Tanya 491 Adószám: 10429635-2-06 
VízTEC Zrt. Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68, Adószám: 22975085-2-13 
 
26.-27. rész Allied Water Solutions CEE Kft. ,Magyarország 1116 Budapest, Kardhegy utca 22. Adószám: 24397498-2-43 

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

NemV.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa

1V.2.7) A megkötött szerződések száma:

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

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:

126 000A szerződés/rész végleges összértéke:

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

142 500A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

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

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:24397498243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 12260890Fax:Internetcím:

+36 12261014Telefon:ferenc.kraicsovits@alliedws.euE-mail:

Kardhegy Utca 22.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HUNUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1116Postai irányítószám:

Európai Unió



EKR000893932020

3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/25/EU irányelv

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

D2. melléklet - Közszolgáltatások

D2. melléklet

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

(A rendszer automatikusan tölti)2020.12.23

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:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VízTEC Zrt. Magyarország 2363 Felsőpakony, Külterület 013/68, Adószám: 22975085-2-13 
 

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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