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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vállalkozási szerződés a LIFE17NAT/HU/000577 számú, ”A középvízi 
meder modellvizsgálata a Dráván” c. projekt modellezési feladatainak 
ellátására
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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:

2019.06.19

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

A felhívás II.2.4. pontjában meghatározva.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási szerződés a LIFE17NAT/HU/000577 számú, ”A középvízi meder modellvizsgálata a Dráván” c. projekt modellezési 
feladatainak ellátására

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

101

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

Az elbírálás részszempontjai A részszempontok súlyszámai Az ajánlattevő neve: DHI Hungary Korlátolt 
Felelősségű Társaság Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár (
nettó euró) 90 4,23 380,7 A vállalt kiegészítő hordalékviszony -vizsgálatok száma egész darabszámban 
kifejezve (Minimum: 500 db Maximum: 1500 db) 10 10 100 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
összege: 480,7

Szöveges értékelés:

480.7DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság

Az elbírálás részszempontjai A részszempontok súlyszámai Az ajánlattevő neve: Terra-Graph Korlátolt 
Felelősségű Társaság Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Egyösszegű ajánlati ár (
nettó euró) 90 10 900 A vállalt kiegészítő hordalékviszony -vizsgálatok száma egész darabszámban kifejezve (
Minimum: 500 db Maximum: 1500 db) 10 10 100 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 1000

Szöveges értékelés:

1000Terra-Graph Korlàtolt Felelősségű Tàrsasàg

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok, valamint a benyújtott hiánypótlás alapján DHI Hungary Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Tüzér Utca 8.) ajánlattevő a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdései alapján megfelelő ajánlatot tett. A Kbt. 69. § (
4) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására nem került felhívásra. Ajánlattevő neve: 
DHI Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Tüzér Utca 8. 1. Egyösszegű ajánlati ár (
nettó euró) 149 300 2. A vállalt kiegészítő hordalékviszony -vizsgálatok száma egész darabszámban kifejezve (Minimum: 500 db 
Maximum: 1500 db) 1500

14848137241DHI Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság, 1134 Budapest, Tüzér Utca 8

A benyújtott ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok, a benyújtott hiánypótlások, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti 
igazolások alapján Terra-Graph Korlátolt Felelősségű Társaság (7633 Pécs, Építők útja 4/a) ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési 
eljárásban érvényes ajánlatot tett, valamint az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt nem állását, valamint az előírt 
alkalmassági követelményeknek való megfelelését ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására megfelelően 
igazolta. Ajánlattevő neve: Terra-Graph Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Építők útja 4/a 1. 
Egyösszegű ajánlati ár (nettó euró) 53 500 2. A vállalt kiegészítő hordalékviszony -vizsgálatok száma egész darabszámban 
kifejezve (Minimum: 500 db Maximum: 1500 db) 1500

26503527202Terra-Graph Korlàtolt Felelősségű Tàrsasàg, 7633 Pécs, Építők Útja 4/a

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Dr. Czigány Szabolcs egyéni vállalkozó (60620831-1-22); M.1

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontok alapján a legjobb ár-érték arány megjelenítő érvényes ajánlatot 
Terra-Graph Korlátolt Felelősségű Társaság (7633 Pécs, Építők útja 4/a) ajánlattevő adta. Az eljárás eredményes, melyre 
tekintettel az eljárás nyertese Terra-Graph Korlátolt Felelősségű Társaság (7633 Pécs, Építők útja 4/a) ajánlattevő. Az 
ellenszolgáltatás összege: nettó 53.500,- Euro

26503527202Terra-Graph Korlàtolt Felelősségű Tàrsasàg, 7633 Pécs, Építők Útja 4/a

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén azoknak a módszereknek az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési 
részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2019. évi 106. (2019. június 4. napján közzétett) Útmutatójának 1. 
számú melléklet relatív értékelés módszerei 1 pontja aa) alpontja szerinti fordított arányosítással kerülnek elbírálásra. A fenti 
részszempont esetében alkalmazott fordított arányosítás képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. értékelési részszempont tekintetében 
az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2019. évi 106. (2019. június 4. napján közzétett) Útmutatójának 1. számú melléklet relatív 
értékelés módszerei 1 pontja ab) alpontja szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbírálásra, azzal, hogy ajánlatkérő az 500 
vizsgálatnak megfelelő megajánlást a minimálisan kiosztható 1 ponttal értékeli, az 1500 vizsgálatnak megfelelő vagy a feletti 
megajánlást pedig a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. Az 500 db vizsgálatot el nem érő megajánlás az ajánlat Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi. A fenti részszempont esetében alkalmazott egyenes arányosítás 
képlete: P = (Avizsgált/ Alegjobb)x (Pmax– Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

HEC-RAS 2D hidrodinamikai modell felépítése; 1500 db kiegészítő hordalékviszony vizsgálat

alvállalkozók nem ismertek
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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:

2019.08.10Lejárata:2019.08.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2019.07.31

2019.07.31




