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I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14652945Fax:+36 14652572Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax: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

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.Ajánlatkérő 
neve:

2 db új szippantó célgép beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000177452021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft.

12120497241

Váci Út 182.

Budapest HU 1138

Albitzné Kerékgyártó Rita

ftszv@ftszv.hu +36 302796313

www.ftszv.hu

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

10898824244

Váci Út 182.

Budapest HU 1138

Korossy Emese

kozbeszerzes@vizmuvek.hu

www.vizmuvek.hu



EKR000177452021V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

85A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 086-221867A 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

II.szakasz: Tárgy

2 db új, rozsdamentes acél szippantó célgép felépítménnyel felszerelt tehergépjármű beszerzése a dokumentációban részletezett 
szervízszolgáltatással, az 1. részben adásvételi szerződés keretében, 2. részben zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében. 
Ajánlatkérő a tehergépjárművet teljes körű forgalomba helyezéssel, műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal ellátva veszi át. A 
felépítményhez csatolni kell a teljes körű magyar nyelvű használati- és karbantartási utasítást.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

2 db új szippantó célgép beszerzése 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

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:

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

Az érvényesség indoka:  Ajánlattevő ajánlatában benyújtott iratok, dokumentumok megfelelnek az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt.-ben és érintett végrehajtási rendeleteiben 
foglaltaknak. Az Ajánlatkérő által dokumentáltan ellenőrzött nyilvántartások adatai alapján ajánlattevő nem áll 
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő az előzetes igazolási kötelezettségének határidőre és 
megfelelő tartalommal eleget tett és igazolta, hogy nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt és 
megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. Ajánlat értékelési szempont 
(nettó HUF) szerinti tartalmi eleme: nettó 44.950.000,-

Szöveges értékelés:

M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Az érvényesség indoka:  Ajánlattevő ajánlatában benyújtott iratok, dokumentumok megfelelnek az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt.-ben és érintett végrehajtási rendeleteiben 
foglaltaknak. Az Ajánlatkérő által dokumentáltan ellenőrzött nyilvántartások adatai alapján ajánlattevő nem áll 
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő az előzetes és a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése 
szerinti igazolási kötelezettségének határidőre és megfelelő tartalommal eleget tett és igazolta, hogy nem áll 
az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt és megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek. Ajánlat értékelési szempont (nettó HUF) szerinti tartalmi eleme: nettó 
42.675.000,- 

Szöveges értékelés:

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Anjánlattevő ajánlatában és az ESPD-ben nyilatkozott alkalmasságáról, kizáró okok hiányáról. Ajánlat 
értékelési szempont (nettó HUF) szerinti tartalmi eleme: nettó 44.950.000,-

10526093211M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2851 Környe, Iparcentrum U. 3.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő ajánlatában és az ESPD-ben nyilatkozott alkalmasságáról, kizáró okok hiányáról, továbbá a 
Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint igazolta alkalmasságát és a kizáró okok hiányát. Ajánlat értékelési szempont (nettó HUF) szerinti 
tartalmi eleme: nettó 42.675.000,- 

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1 db új szippantó célgép beszerzése (adásvétel)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 1 db új szippantó célgép beszerzése (püi lízing)Rész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 42.675.000,- Ft. 
Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata a fedezet 
mértékére tekintettel is megfelelő.

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

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:

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ának rendelkezéseiben foglaltak figyelembevételével járt el.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.07.12Lejárata:2021.07.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

2021.06.30

2021.06.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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