Osszegezés az aján|atok eltlírálásáról

1.

2.

Az ajánlatkérő neve és címe: Víz- és Csatornamíívek Koncessziós ZRt' Szolnok (5000
Szolnok, Vízmű u. I.)

A

beszetzési eljárás tárgya: ,,Szolnok, Vízpart krt. V-W. tömb szennyvíz-csatorna
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Abeszetzési eljárás elindításának napja: 2019. augusztus 27.

a)
b)
c)

Eredményes volt_e az e\árás: igen
Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenségindoka: Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5.

A benyújtott ajánlatok

6.

a)

száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):l db

Az éwényesajánlatot tevők

neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak

abfuálati szempont szerinti tartalmi eleme, elemei:

Ajánlatkérő a benyújtott ajónlathoz mellékelt nyilatkozatok alapján megallapította,
hogy a Szolnok Aszfalt Korldtolt FelelősségííTdrsasúg (1084 Budapest, Rákóczi
tér 3. II. em. I8.) ajúnlattevő ajánlata megfelel a beszerzési felhívásban és a
j o gs z ab óIy o kb an me ghat ár o z o t t .fe l t é t e l e kn e k, v al amint aj ánl at t ev ő ne m ól l kiz ár ó
okok hatálya alatt és megfelel a beszerzési felhívósban meghatározott alkalmassétgi
követelményeknek.

Erre tekintettel Ajánlatkérő a Szolnok Aszfalt Korldtolt FelelősségííTúrsaság
(1084 Budapest, RtÍkóczi tér 3. II. em. 18.) ajónlattevő ajónlatát érvényessé
nyiIvdnította.

idr

fuettó

HU

nettó 46.142.688,-

Ft

b) A

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkétő a benyújtott
ánlatokat értékelte
Ajánlatkerő tárgyi eljárós esetében a benyújtott ajónlatokat a legkisebb kaltség elve
alapján értékelte.
aj

:

7.

Az érvénytelenajánlatot tevők

8.

a)

neve, címe és az érvénytelenségindoka: -

Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és aiánlata kiválasáásának indokai:

A tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában az érvényes ajdnlatot tevő ajónlattevők
kaztl a legkisebb koltséget tartalmazó érvényesajánlatot a Szolnok Aszfalt
Korlútolt FelelősségííTdrsaság (1084 Budapest, Rákóczi tér 3. II. em. 18.)
ajttnlattevő nyúitotta be, íg,, a tárgti beszerzési eljártÍs nyertese a Szolnok AszÍalt
Korlótolt FelelősségííTdrsaság (1084 Budapest, Rtűkóczi tér 3. II. ent 18.)
ajónlattevő.

Aiúnluti úr fuettó HU
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nettó 46.142.688.-
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Eredménytelen eljárás indoka:

v

9.

Az összegezés elkészítésénekidőpontja: 2019. szeptember

10.

Az ö'sszegezés megküldésének időponda: 20l9. szeptember

11.

Egyéb inlormációk: -
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[(oncessziÓs ZRt. $zolnok

VCSM ZRt. Szolnok

