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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16961628Fax:+36 16961627Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

www.nyuduvizig.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 94316866Fax: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

Nyugat-dunántúli Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Fardarus tehergépjármű beszerzése adapterrelKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000066042020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

2020.01.31

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Gyári új 4x4 hajtásképletű, N3 kategóriájú, két oldalra billenő acélplatós, új fardaruval felszerelt tehergépjármű, új 4,5 tonnás rotorral 
és 300 literes kanál adapterrel. Mennyiség: 1 db tehergépjármű 2 db adapterrel, Részletes leírás a műszaki leírásban és a 
szerződéstervezetben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Fardarus tehergépjármű beszerzése adapterrel

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

III. Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Nem
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában –többek között- meghatározta a következőket: „II.2.5) Értékelési 
szempontok Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (g/kWh) 2 Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 2 
Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh) 2 Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) 2 
Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh) 2” Ajánlattevő a „Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid 
kibocsátása (g/kWh)” értékelési szempontra a következő értéket ajánlotta meg: 0,018 (g/kWh) Az eljárásban ajánlatot tevő többi 
ajánlattevő megajánlása a hivatkozott értékelési szempont tekin-tetében: 18,01 (g/kWh), vagyis az Unikomtech Kft. által 
megajánlott érték ezerszerese. A megaján-lott járműparaméter szerint, a jármű a szén-dioxid kibocsátás tekintetében 1g/kWh 
alatti kibocsátási értékkel bír, vagyis a kibocsátásmentes nehézgépjárműnek minősül az Európai Bizottság 2017/2400 Rendelete 
szerint. Fentiek szerint ajánlattevő megajánlása aránytalanul alacsonynak minősül. Ajánlattevő az indokolásában csatolta az 
általa megajánlott jármű kibocsátási értékeinek bemutatását tartalmazó kimutatást, amelyből megállapítható, hogy az 
Ajánlattevő által megajánlott érték nem szén-dioxid, hanem szén-monoxid kibocsátásra vonatkozik. A vonatkozó értékelési 
szempont az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontja szerint: „Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh)” A 
közbeszerzési dokumentumok I. kötet „Útmutató az ajánlattételhez” II.3.5., az ajánlatok értékelése pontban –többek között- az 
alábbiakat határozta meg: Ajánlatkérő az ajánlatokat, az általa létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli. Részszempont 
Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 90 2. Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása g/kWh 2 3. Gépjármű fajlagos vegyes 
szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 2 4. Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh) 2 5. Gépjármű teljes 
szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) 2 6. Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh) 2 
Ajánlatkérő az EKR-ben létrehozta az ajánlatok részeként benyújtandó felolvasólapot, amelyen feltüntette az értékelési 
szempontokat az alábbiak szerint: „Nettó ajánlati ár (Ft) Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh) 
Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű 
fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (g/kWh)” Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok valamennyi, az értékelési szempontokkal kapcsolatos részében egységesen határozta meg, hogy a megajánlott 
gépjármű tekintetében a fajlagos szén-dioxid kibocsátást kívánja értékelni. Ajánlattevő ezzel szemben szén-monoxid kibocsátás 
tekintetében tette meg az ajánlatát, tehát nem az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempont tekintetében. A Kbt. 71. § 

23028557242Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1143 Budapest, Stefánia Út 19.

2020. február 27. napján a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti Csonka János utca 2.) az EKR-en 
keresztül a következő nyilatkozatot nyújtotta be az Ajánlatkérő-höz: „Sajnálatos módon elírás következtében a felolvasólapon a 
CO2 kibocsátás helyett a CO kibocsátás adatát adtuk meg. A helyes érték 634,50 g/kWh. Csatoljuk az emmissziós igazolás 
vonatkozó részét.” A vonatkozó értékelési szempont az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontja szerint: „Gépjármű fajlagos vegyes 
szén-dioxid kibocsátása (g/kWh)” A közbeszerzési dokumentumok I. kötet „Útmutató az ajánlattételhez” II.3.5., az ajánlatok 
értékelése pontban –többek között- az alábbiakat határozta meg: Ajánlatkérő az ajánlatokat, az általa létrehozott Bírálóbizottság 
javaslatát figyelembe véve a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont 
szerint értékeli. Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 90 2. Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása g/kWh 2 3. 
Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 2 4. Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh) 2 5. 
Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) 2 6. Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/
kWh) 2 Ajánlatkérő az EKR-ben létrehozta az ajánlatok részeként benyújtandó felolvasólapot, amelyen feltüntette az értékelési 
szempontokat az alábbiak szerint: „Nettó ajánlati ár (Ft) Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh) 
Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű 
fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (g/kWh)” Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok valamennyi, az értékelési szempontokkal kapcsolatos részében egységesen határozta meg, hogy a megajánlott 
gépjármű tekintetében a fajlagos szén-dioxid kibocsátást kívánja értékelni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a 
hiánypótlás során csak nem jelentős, egyedi rész-letkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, így a hiánypótlás 
teljesítése, illetve az arra való felhívás is a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközne, így az ajánlat nem tehető érvényessé. 
Fentiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

12003653244MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft., Magyarország 2330 Dunaharaszti, Csonka János Utca 2

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 ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint a közbeszerzési eljárás 
eredménytelen.
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában –többek között- meghatározta a következőket: „II.2.5) Értékelési 
szempontok Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (g/kWh) 2 Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 2 
Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/kWh) 2 Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) 2 
Gépjármű részecske (részecske tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh) 2” Ajánlattevő a „Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid 
kibocsátása (g/kWh)” értékelési szempont tekintetében a következő értéket ajánlotta meg: 18,01 (g/kWh) Ajánlatkérő felhívta az 
Ajánlattevőt, hogy felvilágosítás megadása keretében nyilatkozzon arról, hogy a megajánlását az Ajánlatkérő által előírtan, a 
gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid és nem szén-monoxid kibocsátására tette-e meg. Az Ajánlattevő által megajánlott jármű 
típus tekintetében Ajánlatkérő tudomása szerint a gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása 634,50 g/kWh, míg a 
szén-monoxid kibocsátása 18,01 (g/kWh). Ajánlattevő az előírt teljesítési határidő lejárta előtt a következő felvilágosítást adta: „
Nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában meghatározott Értékelési szempontok közül a „Gépjármű fajlagos 
vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh)” értékelési szempont tekinteté-ben tévesen közöltük a paramétereket. Az Ajánlatkérő 
tudomásával megegyezően az általunk meg-ajánlott jármű típus tekintetében a helyes adat a következő: Gépjármű fajlagos 
vegyes szén-dioxid kibocsátása: 634,50 g/kWh. Csatolva küldjük az ajánlatunkban szereplő motortípus gyártójának közleményét, 
amelynek a 8. oldalán a lap alján található a kért adat kiemelve. Kérjük, hogy a Szakmai ajánlatban és a Felolvasó lapon is ezt az 
adatot vegyék figyelembe!” A vonatkozó értékelési szempont az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontja szerint: „Gépjármű fajlagos 
vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh)” A közbeszerzési dokumentumok I. kötet „Útmutató az ajánlattételhez” II.3.5., az 
ajánlatok értékelése pontban –többek között- az alábbiakat határozta meg: Ajánlatkérő az ajánlatokat, az általa létrehozott 
Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont szerint értékeli. Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 90 2. Gépjármű fajlagos üzemanyag 
fogyasztása g/kWh 2 3. Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 2 4. Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) 
kibocsátása (mg/kWh) 2 5. Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) 2 6. Gépjármű részecske (részecske 
tömeg PM) kibocsátása (mg/kWh) 2 Ajánlatkérő az EKR-ben létrehozta az ajánlatok részeként benyújtandó felolvasólapot, 
amelyen feltüntette az értékelési szempontokat az alábbiak szerint: „Nettó ajánlati ár (Ft) Gépjármű részecske (részecske tömeg 
PM) kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű teljes szénhidrogének (THC) kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű nitrogén-oxidok (NOx) 
kibocsátása (mg/kWh) Gépjármű fajlagos vegyes szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) Gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (g/
kWh)” Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok valamennyi, az értékelési szempontokkal kapcsolatos részében egységesen 
határozta meg, hogy a megajánlott gépjármű tekintetében a fajlagos szén-dioxid kibocsátást kívánja értékelni. A Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás során csak nem jelentős, egyedi rész-letkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható, így a hiánypótlás teljesítése, illetve az arra való felhívás is a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközne, így az ajánlat
nem tehető érvényessé. Fentiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

12454891216Hyab Daruszerviz Kft., Magyarország 5000 Szolnok, Besenyszögi Út

(8) bekezdés b) pontja alapján a hiánypótlás során csak nem jelentős, egyedi rész-letkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, így a hiánypótlás teljesítése, illetve az arra való felhívás is a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközne, így az 
ajánlat ismertetett hibája nem javítható, az ajánlat nem tehető érvényessé. Fentiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

2020.03.18

2020.03.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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Az ajánlattevők Kktv. szerinti minősítése: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. középvállalkozás MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. nem tartozik a törvény hatálya alá Hyab Daruszerviz Kft. kisvállalkozás




