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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohos Annamária
Telefon: +36 205229135
E-mail: mohosa@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
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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.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1931 HHM részére nátrium-hidroxid, sósav, mész
Hivatkozási szám: EKR000842192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24315000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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K1931 Hulladékhasznosító Mű részére technikai nátrium hidroxid, technikai sósav, őrölt égetett mész
beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 188100215 (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 vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(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
II.2.1)
Elnevezés: Technikai nátrium-hidroxid szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24311520-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151
Budapest, Mélyfúró u. 10-12. számú telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
237,5 tonna + opció 47,5 tonna technikai nátrium–hidroxid (minimum 47 %-os oldat) szállítása.
A technikai nátrium–hidroxidot 2 db felváltva üzemelő 12 m³ hasznos térfogatú gumizott acél
tartályban tároljuk. Lefejtése a tartálykocsiból szivattyúval történik. A szivattyúhoz a tartálykocsi 50
mm belső átmérőjű flexibilis tömlővel kapcsolódik.
A lefejtés megkezdése előtt a szívótömlőt vízzel kilégtelenítjük a tartálykocsi felé.
Szállítási mennyiség szállítmányonként legalább 14 tonna. Amennyiben a megrendelő ennél
kevesebb mennyiséget kér, a konkrét megrendeléskor ezt jelzi a szállító felé.
A technikai nátrium–hidroxid oldatot a teljes sótalanítási technológiában az anioncserélő gyanták
regenerálásához használjuk.
Követelmények a szállított anyag minőségére vonatkozóan:
nátrium–hidroxid tartalom min. 47%
nátrium karbonát tartalom max. 1,5%
vas tartalom max. 0,005%
klorid tartalom max. 0,2%
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész vonatkozásában ajánlati biztosíték
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nyújtásához köti. Ajánlattevőnek az ajánlattétel érintett rész(ek) vonatkozásában kell az ajánlati
biztosítékot nyújtania.
Az I. rész tekintetében az ajánlati biztosíték összege: 133.000.
Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra
kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1931 Technikai nátrium
hidroxid, technikai sósav, őrölt égetett mész beszerzése, I.rész) és az átutalás jogcímét (ajánlati
biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek
ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott,
a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell
csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről
az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt
garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz
csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét,
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési
eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás I. részének II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiség és az ott, meghatározott opciós mennyiségnek (maximum az ott
jelölt mennyiségig – 47,5 tonna) megfelelő mennyiségű technikai nátrium–hidroxidra (minimum
47 %-os oldat) vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységáron azonos szerződéses
feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben
meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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Ajánlattevők:
1. Altox Kereskedelmi Kft., 1097 Budapest, Illatos út 19-23., 22737331-2-43
2. Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45., 11345240-2-44
3. VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3524 Miskolc, Adler Károly Utca 19., 11446970-2-05
II.2.1)
Elnevezés: Technikai sósav szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

24311400-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151
Budapest, Mélyfúró u. 10-12. számú telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
649 tonna + opció 129,8 tonna technikai sósav (minimum 30 %-os töménység) szállítása
A sósav tárolása 2 db felváltva üzemelő 5 m magasan lévő 20 m³ hasznos térfogatú ÜPE tartályban
történik. A lefejtése hátsó kifolyó nyílású tartálykocsiból történik szivattyúval. A szállítási
mennyiség szállítmányonként minimum 18 tonna legyen. Amennyiben a megrendelő ennél kevesebb
mennyiséget kér, a konkrét megrendeléskor ezt jelzi a szállító felé.
A szivattyúhoz a tartálykocsi 50 mm belső átmérőjű Elaflex csatlakozóval ellátott flexibilis tömlővel
kapcsolódik. A lefejtés megkezdése előtt a szívótömlőt vízzel kilégtelenítjük a tartálykocsi felé.
A felhasználási technológia rövid ismertetése:
A sósavat a teljes sótalanítási technológiában a kation cserélő gyanták regenerálásához használjuk.
Követelmények az anyag minőségére vonatkozóan:
Sósav tartalom min. 30%
Vas tartalom max. 0,008%
szerves anyag tartalom max. 100 ppm.
Az anyag nem tartalmazhat fényre reagáló, fény hatására színét változtató, ill. szilárd, mechanikai
szennyeződést.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész vonatkozásában ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. Ajánlattevőnek az ajánlattétel érintett rész(ek) vonatkozásában kell az ajánlati
biztosítékot nyújtania.
Az II. rész tekintetében az ajánlati biztosíték összege: 63.000.
A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra
kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1931 Technikai nátrium
hidroxid, technikai sósav, őrölt égetett mész beszerzése, II. rész) és az átutalás jogcímét (ajánlati
biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek
ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott,
a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell
csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
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befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről
az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt
garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz
csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét,
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési
eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás II. részének II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiség és az ott, meghatározott opciós mennyiségnek (maximum az ott
jelölt mennyiségig – 129,8 tonna) megfelelő mennyiségű technikai sósavra (minimum 30 %-os
töménység) vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységáron azonos szerződéses
feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben
meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevők neve:
1. Altox Kereskedelmi Kft., 1097 Budapest, Illatos út 19-23., 22737331-2-43
2. Brenntag Hungária Kft., 1225 Budapest, Bányalég utca 45., 11345240-2-44
3. VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3524 Miskolc, Adler Károly Utca 19., 11446970-2-05
4. Sirius Produkt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Szilaspatak Sor 42/B. 2/13.,
13243120-2-41
II.2.1)
Elnevezés: Ömlesztett, őrölt égetett mész szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

44921200-4
6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151
Budapest, Mélyfúró u. 10-12. számú telep
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 108 tonna + opció 1 027 tonna ömlesztett, őrölt égetett mész szállítása
Az égetett meszet 2 db 69 m3-es acélból készült silóban tároljuk. A szállítást silóautóval kell
végezni, szállítmányonként min. 18 tonna mennyiségben. Az őrölt égetett mész szállítója az anyag
lefejtéséhez gépkocsijának saját levegőellátó rendszerét kell használja. A lefejtési magasság 19 m.
Az anyag lefejtő csonkjának mérete: „B” típusú Ø 75 mm-es Storz kapocs.
A felhasználási technológia rövid ismertetése:
A füstgázban található savas komponensek (sósav, hidrogénfluorid stb.) közömbösítésére kerül a
füstgázáramba beporlasztásra kb. 12%-os mésztej szuszpenzió formájában.
Követelmények az anyag minőségére vonatkozóan:
Kalcium-oxid (CaO) tartalom: min. 92%
Szemcseméret: max. 200 µm
Szemcseméret: <90µm min. 90%
Szilikát (SiO2) tartalom: max. 0,3%
t60 (MSZ EN 459-2:2002 szerint) max. 5 perc
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész vonatkozásában ajánlati biztosíték
nyújtásához köti. Ajánlattevőnek az ajánlattétel érintett rész(ek) vonatkozásában kell az ajánlati
biztosítékot nyújtania.
A III. rész tekintetében az ajánlati biztosíték összege: 850 000.
A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN:
HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy,
hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra
kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1931 Technikai nátrium
hidroxid, technikai sósav, őrölt égetett mész beszerzése, III. rész) és az átutalás jogcímét (ajánlati
biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek
ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott,
a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell
csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről
az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt
garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz
csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét,
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési
eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
7

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás III. részének II.2.4) pontjában
meghatározott alapmennyiség és az ott, meghatározott opciós mennyiségnek (maximum az ott
jelölt mennyiségig - 1 027 tonna) megfelelő mennyiségű ömlesztett, őrölt égetett mészre vételi
jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységáron azonos szerződéses feltételek mellett élhet
a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő neve:
Calmit Hungária Kft., 1103 Budapest, Noszlopy Út 2., 10220553-2-42
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. 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
8

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 212 - 484305
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; 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 előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30117 Rész száma: 1 Elnevezés: Technikai nátrium-hidroxid szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
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Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26005000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30209715
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(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
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fuvarozás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30118 Rész száma: 2 Elnevezés: Technikai sósav szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55942474
Postai cím: Adler Károly Utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3524
Ország: Magyarország
E-mail: racz.monika@vinyl.hu
Telefon: +36 12826773
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9653000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4867500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(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
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fuvarozás
V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 30110 Rész száma: 3 Elnevezés: Ömlesztett, őrölt égetett mész szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Calmit Hungária Mészművek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78505283
Postai cím: Noszlopy Út 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.pap@calmit.hu
Telefon: +36 303912202
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154204050
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 153023000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
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(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
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Szállítmányozás/Fuvarozás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Részenként a II.2.14. pontban kerültek szerepeltetésre az 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a
szerinti adatok.
A nyertes ajánlattevők adatai részenként a V.2.3) pontban kerültek megjelölésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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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
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
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
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
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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
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)
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