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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

19-OVSZ-2018 Ásványvíz beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+361 3724453Fax: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

Országos Vérellátó SzolgálatAjánlatkérő 
neve:

19-OVSZ-2018 Ásványvíz beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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:

10A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 010-018222A 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

Donorok részére adandó 0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű “szén dioxiddal dúsított természetes ásványvíz” vagy “
természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz” vagy “természetes ásványvíz a forrásból származó szén-dioxiddal dúsítva”, 
és teljesen szénsav-mentesített természetes ásványvíz beszerzése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Szöveges értékelés:

Immofix Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 48 000 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt.

11065704241Horizontimpex Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft, 1012 Budapest, Logodi Utca 24/B

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF:: 35 000 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt.

10430604241TECHNO BONUS Ipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Janicsár 
Utca 9.

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 30 000 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági 
követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

12871296203Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, Kiskőrösi 
Út 12

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 31 000 00 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági 
követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

13528393243Immofix Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1192 Budapest, Bajza köz 6

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 40 000 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt.

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 Budapest, Ezred Utca 2

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 46 900 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt.

10957587213NATUR-ROST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István Utca 1586/1

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

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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A benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő nem 
nyújtotta be az Ajánlati felhívás VI.3.10. pontjában kért termékmintát, ezáltal az ajánlat nem tartalmaz semmilyen, a megajánlott
termék azonosítására alkalmas dokumentumot, szakmai ajánlatot. Továbbá nem nyújtotta be az EGYÉB KÖZBESZERZÉSI 
DOKUMENTUMOK III. fejezetében (Benyújtandó dokumentumok táblázata) I.2. pontjában kért ártáblázatot, ezáltal ajánlata nem
tartalmazza a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat). Ez hiánypótlás keretében - 

24275381209Pannónia Ásványvíz Gyártó és Kereskedelmi Kft., 4243 Téglás, Dégenfeld Utca 9

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 31 000 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt érvényes, egyben az alkalmazott bírálati szempont - mint legalacsonyabb ár – szerint a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és 
alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

13528393243Immofix Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1192 Budapest, Bajza köz 6

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre HUF: 30 000 000 Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást 
követően mindenben megfelelt érvényes, egyben az alkalmazott bírálati szempont - mint legalacsonyabb ár – szerint nyertes 
ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények 
mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően igazolta.

12871296203Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 12

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

Szöveges értékelés:

Horizontimpex Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft

Szöveges értékelés:

TECHNO BONUS Ipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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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:

2019.07.01Lejárata:2019.06.19Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében meghatározott korlátokra - nem pótolható mivel annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható. A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást 
ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt. Azaz 
Ajánlattevő nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy az ajánlattételi határidő elteltét követően, a többi ajánlattevő ajánlatának 
ismeretében dönthessen arról, hogy mely gyártó, mely termékét kívánja leszállítani a megadott ajánlati áron. Ezen jogintézmény 
keretében egy meg nem tett vállalást nem lehet hiánypótlás keretében megtenni. Tekintettel arra, hogy ajánlata nem tartalmaz a
beszerzés tárgyával kapcsolatban semmilyen, a megajánlott termék megfelelő azonosítására vonatkozó adatot, tényt, információt
, ezért Ajánlattevő nem tett olyan megajánlást melyre a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség beállt.

2019.06.19

2019.06.19




