
osszegezés az ajánlatok elbirá|ásáról

1' Az ajríLrrlatkéró neve és címe: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt' Szolnok (5()0()

Szolnok, Vízmű út l ')

4.

3.

5.

6.

A beszerzési elj rírás tárgya:

,' I/CSM ZRt' Szolnok üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok l 2 hónap
időtartamra"

A beszerzési eljáráS elindításának napja: 20I8' április 21.

a) Eredményes volt-e az e|1árás:. igen

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:

c) Az eredménlelen eljarást követően indul_e új eljárás:-

A benyújtott ajánlatok sziíma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 dó

a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajanlatuknak
a bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajanlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai _ szerinti tartalmi eleme, elemei (részaj iínlat-tételi lehetőség
esetén részenként):

I. számú airinlat:

Aj án l at ké r ő a b e nyúj t o 1 t aj ánl at ho z m e l l é ke l t ny il at ko z a t o k al apj án me g á l l ap ítj a,
hogl a TECHNO-WZ KÍt (5000 Szolnok. Vízmú u' l.) ajúnlattevő ajánlata
megfelel a beszerzési -felhívásban és a .jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, valamint ajánlattevő nem all kizáró okok hatalya alatt és megfelel a
be szerzési.felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Erre tekintettel Ajánlatkerő a TECHN}-VÍZ KÍt. (5000 Szolnok, Vízmíí u. I.)
aj ún lattevő aj dn latdt érvé nyes s é ny ilvd nított*

A be s zerzé s i.fe lhívrjs me l lé kle te ként me gküldÓtt
145.280exceIláblában valamennvi ár össze

II. szómú aiánlat:

Ajánlatkérő a benyúitott ajanlathoz mellékelt nyilatkozatok alapjtin mególlapítia,
hogy a Kö4ép-Tisza vidéki Ví1iig1li Igazgatóstig (5000 Szolnok, Boldog Sándor
István krt. 4.) ajánlattevő ajtinlata meg/élel a beszerzési felhívásban és a
jogsztlbályokban meghalároZolt .íeltételeknek, valamint ajánlattevő nem all kizdró
okok hattilya alatt és meg1felel a beszerzési 'felhívásban meghatározotl alkalmasSa4i
követelményeknek.



Erre tekinteítel Ajánlatkérő
Szolnok, Boldog Sdndor
nyiIvúnította.

a Közép-Tisza
István krt. 4.)

vidéki Víziigyi IgazgatóstÍg (5000
ajánlattevő ajónlatát éményessé

8.

'7.

9.

b) Az a) pont szerinti ajanlatok értékelése a következő táblazatba foglalva (részaj ánlat-
tételi lehetőség esetén részenként):

c) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az a1lnlaÍkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot:

Az érvónlelen aj ánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők közül a legalacsonyabb árat tartalmazó
érvényes ajánlatot a TECHNO-WZ KÍt. (5()00 Szolnok, Vízmű u. 1.) ajtinlattevő
nyújtotta be, íg,, a tárgyi beszerzési eljárós nyertese a TECHN}-VÍZ KÍt. (5000
Szolnok, Vízmíí u, 1') ajánlattevő.

A b e s z e rzé s i Jblhív ás mell ékl et eként me gkül dött
115.280excel-tábIában me ar osszese

Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. május 4.

Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. május 4.

Egyéb információk: _

Víz- és üsaiornarnúvek
Koncessziós ZRt' Szolnok

igazgatósági tagok
VCSM ZRt. Szolnok

10.

11.

A beszerzési.felhívás mellékleteként megküldötÍ
excel-tábIában mepadott valamennvi ár 547 110

},+.' ffi|elv 
5000 szo1n'\[lÍ,1ü'i:


