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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Légszennyezettséget mérő monitoring állomás III.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001325702021
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása. 
Környezeti levegő vizsgálatára kialakított mérőállomás, beépített, folyamatos üzemű gázelemzőkkel (SO2, NO/ NO2/NOx, CO, O3, 
nagy térfogatáramú PM mintavevő) és szálló por monitorral/monitorokkal (PM10 és PM2,5), meteorológiai egységgel, a gázelemzők 
működtetését biztosító berendezésekkel (gázkeverővel, null-gázgenerátorral, a rendszeres ellenőrzéshez szükséges tanúsított 
anyagmintákkal), adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerrel. 
A nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiak: 
I. Telepítés: Megfelelő aljzat kiépítése és az áramellátás kialakítása. 
II. A mérőállomás felszerelés szállítása: 
1. Környezeti SO2 -gázelemző, 1 db. 
2. Környezeti CO - gázelemző, 1 db. 
3. Környezeti NO/NO2/NOx - gázelemző, 1 db. 
4. Környezeti O3 - gázelemző, 1 db. 
5. Szállópor monitorok - PM10 (1 db.) és PM2.5 (1 db.) 
6. Kalibrátor, 1 db. 
7. Null-levegő generátor, 1 db. 
8. Gázpalack reduktorral, 1 db. 
9. Mintavevő rendszer, 1 db. 
10. Meteorológiai egység, árboccal, 1 db. 
11. Adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszer, 1 db. 
12. Mérőkonténer, 1 db. 
13. Nagy térfogatáramú PM mintavevő, 1 db. 
III. Karbantartás:Kötelező helyszíni karbantartás félévente 1 alkalommal 2026. december 31.-ig. 
Kötelező jótállás: 12 hónap. Ezen felül vállalt minimum 0, maximum 12 hónapnyi (többlet) jótállás értékelés keretében kerül 
figyelembevételre. 
A jótállási időtartam alatt helyszíni szervizszolgáltatás ellátása, melynek a meghibásodás nyertes ajánlattevő felé való közlésétől 
számított minimum 24, maximum 72 órán belüli megkezdése értékelés keretében kerül figyelembevételre. 
Ajánlatkérő - a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a 
szerződés megkötésekor rendelkeznie kell „műszerek kereskedelme és szervize” alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001:2015 
szabvány szerinti minőségirányítási, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó 
tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában érvényes, a nevére szóló tanúsítvány másolati példányát 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén - szerződéskötéskor - az előírt 
követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt tanúsítvány igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának 
elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 
Ajánlatkérő - a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie 
kell a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, Magyarországra érvényes kereskedelmi és szerviz 
jogosultsággal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában igazolni az előbbieket, és a jogosultságot igazoló 
dokumentumok másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel 
esetén - szerződéskötéskor - az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt jogosultság igazolása határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 
A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Légszennyezettséget mérő monitoring állomás III.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlata megfelel a felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban előírtaknak (érvényes), ajánlattevő nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt. 
1.1. Ajánlati ár (nettó HUF): 65 280 000 
1.2 Kötelező karbantartás díja a szükséges fogyóeszközökkel együtt (nettó HUF): 2 500 000 
2. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatban alkalmazott Envista ARM szoftverrel 100% kompatibilis kommunikációs és 
monitoring szoftver (igen/nem): Igen 
3. Helyszíni szervizszolgáltatás megkezdése (a meghibásodás bejelentésétől számított minimum 24 óra, maximum 72 óra): 24 
4. A többletjótállás időtartama (hónap) (A kötelezően előírt 12 hónapon felül vállalt további jótállás időtartama, minimum 0, 
maximum 12 hónap): 12 

11118826213Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2093 
Budajenő, Szőlőhegyi Utca 8.

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

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

224A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 225-589651A 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:

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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:

-

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot (Kbt. 77. § (4) bekezdés). 
1.1. Ajánlati ár (nettó HUF): 65 280 000 
1.2 Kötelező karbantartás díja a szükséges fogyóeszközökkel együtt (nettó HUF): 2 500 000 

11118826213Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2093 Budajenő, 
Szőlőhegyi Utca 8.

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)

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. 
Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, mely 
minden részszempont esetén azonos. 
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza. 
Az 1.1 szempont szerinti ajánlati ár tartalmazza az eszközök leszállításával, telepítésével, üzembe helyezésével a teljesítés helyszínén, 
a használathoz szükséges oktatás megtartásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, továbbá ajánlattevő ajánlatában vállalt 
jótállási időtartamra a jótállással kapcsolatban felmerült költségeket is tartalmazza. 
Az 1.2. szempont szerinti ár (karbantartás díja) a teljesítés helyszínén elvégzendő szakszerű, gyártói karbantartások díját, valamint 
minden szükséges kopó és fogyóeszközök szállításával és beépítésével kapcsolatban felmerülő összes költségeket tartalmazza, 
félévenként 1 alkalommal 2026. december 31-ig. 
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont (szoftver) esetében a pontozás elvét alkalmazza. Jelen közbeszerzési eljárásban a megajánlott 
eszköz vonatkozásában ajánlatkérő értékeli, ha a kommunikációs és monitoringszoftver 100%-ban kompatibilis az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózatban alkalmazott Envista ARM szoftverrel (kompatibilitás esetén 10 pont, nem 100%-os kompatibilitás 
esetén 0 pont). 
Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont (helyszíni szervizszolgáltatás megkezdése) esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza 
azzal, hogy a figyelembe vehető legjobb megajánlás (24 óra) és az ennél rövidebb idejű megajánlások 10 pontot, míg a figyelembe 
vehető legrosszabb (72 óra) megajánlások 0 pontot kapnak az értékelés során. 
Ajánlatkérő a 4. értékelési szempont (többletjótállás) esetében az egyenes arányosítás elvét alkalmazza, azzal, hogy a figyelembe 
vehető legjobb megajánlás (12 hónap) és az e fölötti megajánlások egyaránt 10 pontot, míg a figyelembe vehető legrosszabb 
megajánlás (0 hónap) 0 pontot kap az értékelés során. 
Részletes leírás a KD-ban.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlati felhívás VI.3) További információk 2. pontja a következőt tartalmazza: „Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81. § 
(4) és (5) bekezdését” 
A közbeszerzési dokumentáció „Az ajánlatok elbírálása” szakasza a következőt tartalmazza:  
„Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazza.” 

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:

A Kbt. 131. § (6) bekezdés alapján nem köthető meg  a szerződés az írásbeli összegezés – ha az összegezés javítására kerül sor és az 
eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított 
összegezés – megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 
A Kbt. 48. § (1) bekezdés alapján a törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években 
megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, 
amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 
 
A Kbt. 48. § (3) bekezdés alapján  ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi 
munkanapon jár le. 
 
A Kbt. 48. § (5) bekezdés alapján a Kbt. 48. §  (1)-(3) bekezdést a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időtartam számítása során is 
alkalmazni kell. 
 

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.01.31Lejárata:2022.01.20Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2022.01.19

2022.01.19
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Fentiekre figyelemmel ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat, azaz a Green Lab Magyarország Kft. 
vonatkozásában végezte el a bírálatot.  
A Lab-Ex Laborkereskedelmi Kft. értékelési pontszáma: 735,30. 
Értékelési szempontok szerinti megajánlása:  
1.1. Ajánlati ár (nettó HUF): 72 456 000 
1.2 Kötelező karbantartás díja a szükséges fogyóeszközökkel együtt (nettó HUF): 5 589 999 
2. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatban alkalmazott Envista ARM szoftverrel 100% kompatibilis kommunikációs és 
monitoring szoftver (igen/nem): Igen 
3. Helyszíni szervizszolgáltatás megkezdése (a meghibásodás bejelentésétől számított minimum 24 óra, maximum 72 óra): 72 
4. A többletjótállás időtartama (hónap). (A kötelezően előírt 12 hónapon felül vállalt további jótállás időtartama, minimum 0, maximum 
12 hónap): 0. 


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


