
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
• •
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
1.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt. (eljáró Ajánlatkérő)

Postai cím: Váci út 23-27.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1134

Hivatalos név: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Postai cím: Nagy -Duna sor 2.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1211

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 
190805) ártalmatlanítása/hasznosítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
11.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az eljárás 4 részből áll az alábbiak szerint:

1. rész: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása -

8,000 tonna / év kontingens erejéig

2. rész: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása-

15.000 tonna / év kontingens erejéig

3. rész: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása -
25.000 tonna / év kontingens erejéig

4. rész: Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása -
32.000 tonna / év kontingens erejéig

Ajánlatkérő az alternatív ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította az eljárásban.

IV.,  szakasz: Eljárás
IV.l)  Meghatározás

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

IV.l. 2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás

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

IV.l. 4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk



JV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-167280

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 5868/2018

IV.2.2)  Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 -

IV.2.3)  Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 -

IV. 2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [1] Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító 
Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása - 8.000 tonna 
/ év kontingens erejéig
Az eljárás eredményes volt □ igen El nem

» • r 2V.l  Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.l.l)  A befejezetlen eljárás oka

El A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt eredménytelenségi ok fennállására tekintettel, 
mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a közbeszerzés 1. része esetében nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 
egyetlen ajánlattevővel.

O A szerződés megkötését megtagadták

V.l. 2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen El nem

V.1,3)  Az érvényes ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.1.4)  Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.l.J)  Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2

V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.Í)  Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:



V.2.2)  Az érvényes ajánlatot tevők

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámol, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:

Az értékelés A részszempontok

részszempontjai

(adott esetben 
alszempontjai is)

súlyszámai

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súly szám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

A súlyszámmal 
szorzott

értékelési 
pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 □ igen □ nem

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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:

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.J1) Az érvénytelen ajánlatot tevők2

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2



A szerződés száma: [2] Rész száma:2 [2] Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító 
Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása - 15.000 
tonna / év kontingens erejéig
Az eljárás eredményes volt □ igen El nem

V.l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

El A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt eredménytelenségi ok fennállására tekintettel, 
mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a közbeszerzés 2. része esetében nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 
egyetlen ajánlattevővel.

O A szerződés megkötését megtagadták

V.l.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen El nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét."
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk" pontja tartalmazza.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.l.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2

V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:

Az értékelés A részszempontok

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is)

súlyszámai

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata



Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
_______________________________________________

■s)

A súlyszámmal 
szorzott

értékelési 
pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2

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: 2

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 □ igen □ nem

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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

,z erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, ame)y(ek) igazolása érdekében az 
ánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

'.2.-11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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

.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2

A szerződés száma: [3] Rész száma:2 [3] Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító
Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása - 25.000 
tonna / év kontingens erejéig
Az eljárás eredményes volt □ igen El nem

V.l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.l.1) A befejezetlen eljárás oka

El A közbeszerzési el járást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt eredménytelenségi ok fennállására tekintettel, 
mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a közbeszerzés 3. része esetében nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 
egyetlen ajánlattevővel.

O A.szerződés megkötését megtagadták

V.l.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen El nem

V.l.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2



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

A Kbt. 70. § (I) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. jj-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
njánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:

Az értékelés A részszempontok

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is)

súlyszámai

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

A súlyszámmal 
szorzott

értékelési 
pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2

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 pontszámút:2

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata



kiválasztásának indokai: 2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 □ igen □ nem

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek 2

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:

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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

V.2.I2) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

A szerződés száma: [4] Rész száma:2 [4] Elnevezés: Budapesti Központi szennyvíztisztító 
Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) ártalmatlanítása - 32.000 
tonna / év kontingens erejéig
Az eljárás eredményes volt □ igen El nem

2
V.l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V. 1.1) A befejezetlen eljárás oka

El A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt eredménytelenségi ok fennállására tekintettel, 
mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a közbeszerzés 4. része esetében nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 
egyetlen ajánlattevővel.

O A szerződés megkötését megtagadták

V.l.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen El nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tóI eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.l,4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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

A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálatát nem végezte el, nem került megállapításra, hogy az 
ajánlat érvényes-e.

Az ajánlattevők felsorolását az összegezés „VI. 1.10) További információk” pontja tartalmazza.

V.l.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2



V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.)

N.1A) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:

Az értékelés A részszempontok

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is)

súlyszámai

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata

A súlyszámmal 
szorzott

értékelési 
pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

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: 2

V.2,6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 □ igen □ nem

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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:

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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



V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.l)  További információk: 2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: - Lejárata: -

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/07/03

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/07/04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 -

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 -

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 -

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 -

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 -

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 -

VI.1.10) További információk:2

1 ajánlattevő neve, címe és adószáma: (az eljárás mind a négy részében):

Ajánlattevő: EWC-H Kft.
Székhely: H-1116 Budapest, Temesvár u. 20.
Adószám: 13320212-2-43

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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Alulírott dr. Korossy Emese (lajstromszáma: 00084) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó aláírásommal és 
lajstromszámmal ellátott pecsétemmel tanúsítom, hogy tárgyi dokumentum a 2018/S 075-167280 számon megjelent, 
„Budapesti Központi szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) 
ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban keletkezett.

Tárgyi dokumentum megnevezése: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL; terjedelme 9 (kilenc) 
nyomtatott oldal.

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fent írt tárgyú közbeszerzési eljárásban (továbbiakban: eljárás) személyesen 
veszek részt, továbbá az eljárás közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért, szakszerű 
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