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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 13280631Fax:+36 13280630Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.mnv.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374243Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Berhida III. műszaki ellenőrKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000368382020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság

EKRSZ_9386711
3

Pozsonyi út 56

Budapest HU110 1133

Szegő Zsuzsa

szegozsuzsa@mnv.hu +36 12374400

www.mnv.hu

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda EKRSZ_4115425
6

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Budapest HU110 1054

Kárpáti Lilla

karpati.lilla@nagyeskiss.hu
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

149A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 146-359629A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

„Műszaki ellenőri feladatok ellátása a KEHOP-3.3.0-15-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó, „Volt 
Peremartoni Vegyipari Vállalat-Iszaptározó kazetták (Berhida III.) kármentesítése” projektben

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Berhida III. műszaki ellenőr

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://nagyeskiss.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://nagyeskiss.hu/

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Értékelési ponttartomány: 
Az adható pontszám a részszempontok mindegyike esetén 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. 
Ajánlatkérő minden esetben 2 tizedesjegyre kerekítve számolja ki a pontokat. 
 
Értékelési módszer: 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:  
- a „1.-3. minőségi értékelési szempontok” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. évi 60. számú, 2020. március 25. napján 
kiadott útmutatója (a továbbiakban „Útm.”) szerinti egyenes arányosítás,  
P = (Ajánlatvizsgált / Ajánlatlegjobb) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  
 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
- „4. Egyösszegű ajánlati ár” tekintetében az Útm. szerinti fordított arányosítás,  
P = (Ajánlatlegjobb / Ajánlatvizsgált) x (Pontszámmax – Pontszámmin) + Pontszámmin  
 
Ahol, 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pontszámmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pontszámmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Ajánlatlegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

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

1000

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

NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zrt; (1124 Budapest, Németvölgyi út 97.) 26767385-2-
43; és ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 62.)14115547-2-41;
Közös ajánlattevők nyújtották be az egyetlen, egyben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Szöveges értékelés:

10000NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zrt; (1124 Budapest, Németvölgyi út 97.) 26767385-2-43; és ENVECON 
Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 62.)14115547-2-41; 
 
Értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
1. M.2.a) alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési projektben 
projektvezetőként szerzett többlet tapasztalata (min. 0- max: 36 hónap): 36 
2. M.2.b) alkalmassági követelményt igazoló szakember környezetvédelmi projektben szerzett 
tapasztalata (min.0- max: 36 hónap): 50 
3. M.2.c) alkalmassági követelményt igazoló szakember kármentesítési projektben szerzett 
tapasztalata (min. 0- max: 36 hónap): 37 
4. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): 146 000 000 
 
Alkalmasságuk indokolása: 
Közös ajánlattevők ajánlata megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt 
feltételeknek, megállapítható, hogy a közös ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt és alkalmasak a szerződés 
teljesítésre. 

26767385243NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, Magyarország 
1124 Budapest, Németvölgyi Út 97

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

nem releváns

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság; (1124 Budapest, Németvölgyi út 97.) és 
ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 62.) közös ajánlattevőket nyilvánítsa az eljárás 
nyertesévé, tekintettel arra, hogy ők nyújtották be az egyetlen, egyben az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlatot 
(összpontszám: 10000 pont).

26767385243NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, Magyarország 1124 
Budapest, Németvölgyi Út 97

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Ajánlatvizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
Az összpontszám megállapítása: 
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a 
matematikai kerekítés szabályai szerint kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-
érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén az az ajánlat bír a legjobb ár-érték 
aránnyal, amelyiknek a magasabb súlyszám értékkel rendelkező értékelési szempontja a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a számítás során 
kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint. 
 

szakértői feladatok; szakterületi műszaki ellenőrzési feladatok; dokumentálási feladatok

Ajánlattételkor még nem ismert.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Nem releváns figyelemmel a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontjára tekintettel.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.12.16

2020.12.16
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