
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:

AK05160
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Második rész, XV. Fejezet Nyílt eljárás
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

135 MFt + Áfa
e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:

Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2018.05.22

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:

A hirdetmény ellenőrzést nem kérem
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:

 
Egyéb közlemény:

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/25/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

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

Hivatalos név:
 MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.

Nemzeti azonosítószám:
 AK05160

Postai cím:
 József Attila utca 78.

Város:
 Miskolc

NUTS-kód:
 HU311

Postai irányítószám:
 3527

Ország:
 Magyarország

Kapcsolattartó személy:
 Pappné Varga Zsuzsanna

Telefon:
 +36 46519300

E-mail:
 mivizkft@miviz.hu

Fax:
 +36 46519306

Internetcím(ek)
 Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.miviz.hu/

 A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.miviz.hu/
 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.6) Fő tevékenység



( ) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

( ) Villamos energia

( ) Földgáz és kőolaj kitermelése

( ) Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

( ) Víz

( ) Postai szolgáltatások

( ) Vasúti szolgáltatások

( ) Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

( ) Kikötői tevékenységek

( ) Repülőtéri tevékenységek

(x) Egyéb tevékenység: közüzemi ivóvíz-, szennyvízelvezetési-, és kezelési
szolgáltatás

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 24000000-4   

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás (x) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára”

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll (x) igen ( ) nem

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

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük,
töltse ki az V.szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

 

II.2) Meghatározás 1



II.2.1) Elnevezés: 2 „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Vas(III)klorid.

Rész száma: 2 1

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 24000000-4   

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” -
Vas(III)klorid.

 Mennyiség:: 38 MFt/év értékben.
 - A megajánlott vas(III)-klorid oldatnak 40 tömeg %-osnak és az MSZ EN 888:2005 szabvány 4.3 táblázata

 alapján 1. típusúnak (Grade 1) és ugyanazon szabvány 4.4 táblázata alapján 1. típusúnak (type 1) kell lennie, melynek
cinktartalma nem haladhatja meg a 35,0 mg/kg fe(III) határértéket és a réztartalma nem haladhatja

 meg a 15,0 mg/kg Fe(III) határértéket,
 - Hatóanyag tartalom: A teljes vas tartalma min: Fe3+ 13,7 m/m%,

 - Kristályosodási pontja: -20 oC,
 - A termék sósav tartalma nem okozhat korróziót a fém és beton műtárgyakon és nem csökkentheti a

 szennyvíz pH-ját, mely a pelyhek szétesését okozná.
 A teljesítésbe bevonandó szakember feladatkörének a részletezését a dokumentáció tartalmazza.

 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.

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

II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

1 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági minimumfeltételek feletti (36 hó) többlet szakmai
tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap, maximum 120 hónap) 15

 2 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező vegyszer adagolását szoftver
támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) 15

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Ajánlatkérő, a Kbt 53. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást visszavonja.
Ajánlatkérő a visszavonásról szóló hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségét jelen hirdetmény feladásával teljesíti,
valamint az érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg tájékoztatja az eljárás visszavonásáról.



II.2.1) Elnevezés: 2 „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Fruktóz Glükóz Szirup, Izocukor egyéb technológiai szénhidrát.

Rész száma: 2 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 24000000-4   

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2
hrsz..

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” -
Fruktóz Glükóz Szirup,

 Izocukor, egyéb technológiai szénhidrát.
 Mennyiség: 45 MFt/év értékben,

 Denitrifikáció folyamatának megfelelő mértékben történő lejátszódása érdekében adagolt pót szénforrás.
 Az elfolyó összes nitrogén 10 mg/l határérték biztosítása májustól-novemberig szükséges, ezért termék

 felhasználás csak ebben az időszakban van.
 Termék megjelenése:, viszkózus folyadék. Íz: édes.

 Elvárt minőségi feltételek:
 - Összes cukortartalom: min 30 %,

 - Szárazanyagtartalom: min 55 %,
 - pH: 20 oC-on min 3,

 - tárolható: 10 oC és 40 oC között,
 - A segédanyag nem tartalmazhat nehézfémeket.

 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a szennyvíztisztító telepen lévő adagolórendszerbe
 történő technológiai segédanyag lefejtés költségét.

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

II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

1 A megajánlott termék kéndioxid (S02) tartalma (ppm-ben kifejezve) 15
 2 A megajánlott termék glicerin tartalma (%-ban kifejezve) 15

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Ajánlatkérő, a Kbt 53. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást visszavonja.
Ajánlatkérő a visszavonásról szóló hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségét jelen hirdetmény feladásával teljesíti,
valamint az érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg tájékoztatja az eljárás visszavonásáról.



II.2.1) Elnevezés: 2 „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Polielektrolit víztelenítéshez.

Rész száma: 2 3

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 24000000-4   

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” -
Polielektrolit

 víztelenítéshez.
 Mennyiség: 50 MFt/év értékben,

 Polielektrolit víztelenítéshez:
 Elvárt minőségi feltételek:

 Termékspecifikáció: (szilárd).
 - összes szárazanyag tartalom (hatóanyag tartalom) 92,0-100 %,

 - maradék akrilamid: 0-999 ppm,
 - oldhatatlan rész: 0,00-2,00 %,

 - UL- viszkozitás: 3,80-4,40 cps,
 - szag: szagtalan,

 - pH: 3,5±1,0 (5 g/l-es oldat),
 - térfogatsúly: 0,75 ± 0,15 g/ml.

 Termékspecifikáció: (folyékony).
 - brookfield viszkozitás: 500-2000 cps,

 - nem illékony szilárd anyag: 48,0-55,0 %,
 - maradék monomer: 0-999 ppm.

 A termék használata során elvárt eredmények:
 - víztelenített iszap szárazanyag tartalma (elvárt érték: min 23 %),

 - a dekantvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
 - a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke (nem haladhatja meg a 6 kg/tonna szárazanyag tartalom

 értéket),
 - a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.

 Víztelenített iszap szárazanyag tartalmaára vonatkozó előírás teljesülését Ajánlatkérő üzemi körülmények
 között kívánja tesztelni a dokumentációban részletezettek szerint. Azon termékeke, melyek nem teljesítik az

 Ajánlatkérő által elvárt 23 %-os értéket, érvénytelek.
 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.

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

II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

1  Szállítási határidő munkanapokban (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a
beérkezésig eltelt idő) 30

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 80

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Ajánlatkérő, a Kbt 53. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást visszavonja.
Ajánlatkérő a visszavonásról szóló hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségét jelen hirdetmény feladásával teljesíti,
valamint az érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg tájékoztatja az eljárás visszavonásáról.



II.2.1) Elnevezés: 2 „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Polielektrolit sűrítéshez.

Rész száma: 2 4

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 24000000-4   

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” -
Polielektrolit sűrítéshez.

 Mennyiség: 14 MFt/év értékben,
 Elvárt minőségi feltételek:

 - sűrített iszap szárazanyag tartalma (elvárt érték: min. 5 %),
 - polielektrolit vizes oldat koncentrációja (max.4g/l),

 - a szűrletvíz összes lebegőanyag tartalma (max. 100 mg/l),
 - a fajlagos polielektrolit felhasználás mértéke (nem haladhatja meg a 0,8 kg/tonna szárazanyag tartalom

 értéket),
 - a megfelelőségi vizsgálat során legalább egy alkalommal el kell tudni érni a 6 %-os szárazanyag tartalmat,

 - a termék nem tartalmazhat sót vagy egyéb a termék hígulását eredményező adalékot.
 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás költségeit és a mikrobiológiai hatásvizsgálat költségét is.

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

II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

1 Szállítási határidő munkanapokban (minimum 1 munkanap, maximum: 30 munkanap; elektronikusan elküldött rendeléstől a
beérkezésig eltelt idő)  20

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 80

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Ajánlatkérő, a Kbt 53. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást visszavonja.
Ajánlatkérő a visszavonásról szóló hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségét jelen hirdetmény feladásával teljesíti,
valamint az érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg tájékoztatja az eljárás visszavonásáról.



II.2.1) Elnevezés: 2 „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Technológiai segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.

Rész száma: 2 5

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 24000000-4   

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolci Vízmű Kft, Szennyvíztisztító telep, Miskolc-Szirma külterület 11014/2 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft. számára” -
Technológiai

 segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.
 Mennyiség: 39 MFt/év értékben, /év.

 A Poli-alumínium és vas(III)-klorid keveréke a szennyvíztisztító telep recirkulációs gépházánál kerül
 felhasználásra. Cél a bejövő szennyvíz minőségének hatására kialakult fonalas baktériumok visszaszorítása.

 Megkövetelt tulajdonságok:
 Az alumínium-vas(III)kloridnak meg kell felelnie az MSZ EN 935:2005 szabvány 4.4 táblázata 1. típus

 előírásának.
 Hatóanyag tartalom:

 Alumínium-vas(III)klorid (Fe3+ és Al3+ tartalom együttesen minimum 1,6 mol/kg), mely megfelel az MSZ EN
 935:2005 szabvány szerinti előírásoknak: CAS 7446-70-0; EINECS 231-208-1 és CAS 7705-08-0; EINECS:

 231-729-4.
 Elvárt minőségi feltételek:

 - Szín: barna, zöldesbarna,
 - Szag: jellegzetes,

 - Oldhatóság: jól oldódik,
 - Sűrűség: 1,25 ± 0,05 g/ml,

 - pH-érték: ≤ 2,
 - Viszkozitás: kb. 20mPa.s,

 - Oldhatatlan tartalom: max.: 0,2 %.
 Biztonsági adatok:

 - Olvadáspont: -15 oC alatt kristályosodás lehetséges,
 - Gyulladási hőmérséklet: nem gyúlékony,

 - Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó,
 - Robbanási tulajdonságok: nem robbanásveszélyes,

 - Oldhatóság/elegyíthetőség vízzel: jól elegyíthető,
 - A felsorolásban nem szereplő paraméterek tekintetében az MSZ EN 935:2005 szabvány 1. típusú

 minőségének meghatározott követelményei az irányadóak.
 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás és lefejtés költségeit.

 Ajánlattevőtől elvárt egyéb feladatok:
 - A felhasználni kívánt poli-alumínium és vas(III)-klorid keverékét az erre a célra kialakított adagolási rendszer

 segítségével juttatjuk a biológiai medencékbe. A poli-alumínium és vas(III)-klorid keverék tárolása egy 17 m3-
 es kármentővel ellátott műanyag tartályban történik. Ennek megfelelően a folyamatos adagolás biztosítása

 érdekében egyszerre 15 m3 szállítmány fogadására képes. A tartály és az adagolórendszer biztosítása az
 Ajánlatadó feladata,

 - Ajánlattevő feladata a segédanyag felhasználásához folyamatos szakmai támogatás nyújtása, minimum havi
 egy alkalommal az eleveniszapos rendszerből vett biológiai minták mikroszkópos vizsgálata.

 A teljesítésbe bevonandó szakember feladatkörét a közbeszerzési dokumentum részletezi.

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

II.2.5) Értékelési szempontok ( Közzétehető? (x) igen ( ) nem )

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –

1 Az M2 alkalmassági feltétel során bevonni kívánt szakember, alkalmassági minimumfeltételek feletti (36 hó) többlet szakmai
tapasztalata egész hónapokban (minimum 0 hónap, maximum 120 hónap) 15

 2 Az ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező vegyszer adagolását szoftver
támogatásával, megfelelő előrejelzések alapján optimalizálja (igen/nem) 15

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám: 21 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Ajánlatkérő, a Kbt 53. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást visszavonja.
Ajánlatkérő a visszavonásról szóló hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségét jelen hirdetmény feladásával teljesíti,
valamint az érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg tájékoztatja az eljárás visszavonásáról.

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás



IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

( ) Meghívásos eljárás

( ) Felhívással induló tárgyalásos eljárás

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább
felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen (x) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 076 - 170255

(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)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

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

[ ] Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Vas(III)klorid.

Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6363 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye



V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? ( ) igen ( ) nem )

A beérkezett ajánlatok száma:

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

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

Hivatalos név:
 

Nemzeti azonosítószám:
 

Postai cím:
 

Város:
 

NUTS-kód:
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

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

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

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

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7

[ ] Európai Unió

[ ] Nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 7 ( ) igen ( ) nem

V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 7 ( ) igen ( ) nem

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 2 Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Fruktóz Glükóz Szirup, Izocukor egyéb technológiai szénhidrát.

Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ



A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6363 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? ( ) igen ( ) nem )

A beérkezett ajánlatok száma:

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

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

Hivatalos név:
 

Nemzeti azonosítószám:
 

Postai cím:
 

Város:
 

NUTS-kód:
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

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

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

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

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7

[ ] Európai Unió

[ ] Nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 7 ( ) igen ( ) nem

V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 7 ( ) igen ( ) nem

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1



A szerződés száma: 3 Rész száma: 2 3 Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Polielektrolit víztelenítéshez.

Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6363 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye



V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? ( ) igen ( ) nem )

A beérkezett ajánlatok száma:

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

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

Hivatalos név:
 

Nemzeti azonosítószám:
 

Postai cím:
 

Város:
 

NUTS-kód:
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

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

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

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

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7

[ ] Európai Unió

[ ] Nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 7 ( ) igen ( ) nem

V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 7 ( ) igen ( ) nem

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: 4 Rész száma: 2 4 Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Polielektrolit sűrítéshez.

Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ



A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6363 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? ( ) igen ( ) nem )

A beérkezett ajánlatok száma:

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

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

Hivatalos név:
 

Nemzeti azonosítószám:
 

Postai cím:
 

Város:
 

NUTS-kód:
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

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

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

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

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7

[ ] Európai Unió

[ ] Nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 7 ( ) igen ( ) nem

V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 7 ( ) igen ( ) nem

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1



A szerződés száma: 5 Rész száma: 2 5 Elnevezés: „Szennyvíztisztítás Technológiai Segédanyagainak beszerzése a MIVÍZ Kft.
számára” - Technológiai segédanyag a fonalas baktériumok szaporodásának visszaszorítására.

Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6363 7 (év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye



V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk ( Közzétehető ? ( ) igen ( ) nem )

A beérkezett ajánlatok száma:

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

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1 ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

Hivatalos név:
 

Nemzeti azonosítószám:
 

Postai cím:
 

Város:
 

NUTS-kód:
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) ( Közzétehető? ( ) igen ( ) nem )

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

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

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

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

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár 2

Érték áfa nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: 7

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa 7

[ ] Európai Unió

[ ] Nem Európai Unió

Ország: 1

V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett 7 ( ) igen ( ) nem

V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt 7 ( ) igen ( ) nem

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást
visszavonja. Ajánlatkérő a visszavonásról szóló hirdetmény feladására vonatkozó kötelezettségét jelen hirdetmény feladásával
teljesíti, valamint az érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg tájékoztatja az eljárás visszavonásáról.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás



VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
 Riadó utca 5.

Város: 
 Budapest

Postai irányítószám:
 1026

Ország:
 HU

E-mail:
 dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
 +36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax:
 +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

Hivatalos név:
 

Postai cím:
 

Város: 
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcím (URL): Fax:
 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

Hivatalos név:
 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
 Riadó utca 5.

Város: 
 Budapest

Postai irányítószám:
 1026

Ország:
 HU

E-mail:
 dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
 +36 18828592

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax:
 +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

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

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D2. melléklet

Közszolgáltatások

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

2014/25/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása

[ ] Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi
jelentkezések érkeztek be

[ ] A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben
megállapított feltételek szerint

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni
a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból



( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított
szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor,
az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő
szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő
értékesítés keretében

[ ] Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös
lehetőség kihasználásával

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt
szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével
egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes
közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 


