
EKR000312112020 2020.05.27 11:19:59

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.hmzrinyi.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13151448Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Geodéziai műszerek beszerzése II.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000312112020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

EKRSZ_
66327787

Kerepesi Út 29/B.

Budapest HU1 1087

Kopácsi Erika

kopacsi.erika@hmzrinyi.hu +36 13362030



EKR000312112020

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
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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:

1 - Geodéziai mérőállomások és tartozékokRész száma, elnevezése:

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:

67A 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

Geodéziai műszerek beszerzése 3 részben: 1. rész: Geodéziai mérőállomások beszerzése 2. rész: GNSS vevők és kontrollerek 
beszerzése 3. rész: Nagy- és kishatótávolságú statikus földi lézerszkenner rendszer beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Geodéziai műszerek beszerzése II.

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Az AllTerra Hungary Kft. ajánlata a Kbt.73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem tett eleget maradéktalanul 
az előírt határidőben a hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek, így „egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.” A Kbt. 71. § (6) 
bekezdése szerint a „korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.” - Az Ajánlattevő nem csatolta az
EKR rendszerben a felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát, az EKR űrlapon nem került 
feltüntetésre az alábbi rész: a szervezet nem áll a „Kbt. 62. §-(1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja” szerinti kizáró okok hatálya 

27075197242AllTerra Hungary Kft., Magyarország 1194 Budapest, Szőnyi Út 30-34

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:

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:

Ellenszolgáltatás összege:20 369 035 Ft, Az ajánlattevő a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot tette,amire a 
fedezet rendelkezésre áll.
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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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Leica Geosystems Hungary Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható.Nettó ajánlati ár:20 369 035 Ft.
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Szöveges értékelés:

Leica Geosystems Hungary Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható.Nettó ajánlati ár:16 120 965 Ft.
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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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - GNSS vevők és kontrollerek és tartozékokRész száma, elnevezése:

Ennek megfelelően kértük, szíveskedjen az ellentmondást feloldani, a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontjában jelöljék meg a 
közbeszerzésnek azt a részét, melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánnak igénybe venni, a b) pontban pedig szíveskedjenek 
feltüntetni az alvállalkozó nevét és székhelyét, összhangban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozattal. Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívás ellenére ennek nem tett eleget, külön dokumentumként csatolt egy nyilatkozatot, miszerint nem kíván 
alvállalkozót igénybe venni. Az ellentmondás nem került feloldásra, továbbá a becsatolt nyilatkozat tartamából az sem állapítható meg,
melyik részre vonatkozik. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint a „korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható.” -Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében kérte tisztázni azt, hogy miként felel meg a megajánlott eszköz az előírt 
műszaki paramétereknek és ez az ajánlat, illetve a hiánypótlás pontosan melyik oldalán szereplő információból állapítható meg. 
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás átvizsgálása után az alábbi megállapításokat teszi: • Az IP 68-as szabványt csak a vezérlő 
egység teljesíti, maga a mérőállomás nem • A terepi vezérlőben nincs beépített lézeres távmérő • A mérőállomás nem rendelkezik 5”-
os kijelzővel A benyújtott iratok alapján a megajánlott eszköz nem teljesíti az előírt min. műszaki követelményeket.

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

alatt. Ajánlattevő ezt a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint a „korábban megjelölt hiány
a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.” - Az Ajánlattevő csatolta az EKR rendszerben EKR űrlapként nyilatkozatát a 
kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában. Az EKR űrlapon a Kbt. 62. §
(1) bekezdés i) pontja került feltüntetésre. A hiánypótlási felhívásban kértük, szíveskedjen az EKR rendszerben a felhívás III.1.1. 
pontjában előírt nyilatkozatát csatolni, az EKR űrlapon kerüljön feltüntetésre az alábbi rész: a szervezet a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a „Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja” szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet. Ajánlattevő ezt a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta. 
Megjegyezzük, csatolt egy külön nyilatkozatot, mely csupán a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában 
tartalmaz rendelkezést, de abból hiányzik a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontjára hivatkozás, továbbá nem állapítható meg a 
tartalmából, hogy mely részre vonatkozik. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint a „korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás 
során már nem pótolható.” - A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (dokumentáció 22. oldal 7. pont) a hiánypótlási felhívásban kértük
ajánlattevőt, csatolja a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, ennek az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 
részére szóló meghatalmazást is arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet 
képviseletében eljárhat. Ajánlattevő ezt az okiratot a hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta. A Kbt. 71. § (6) bekezdése 
szerint a „korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.” - Az ajánlatban EKR űrlap útján csatolásra 
került ajánlattevő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozata a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetről/személyről. Ezen
nyilatkozattal nem áll összhangban az ajánlattevő EKR űrlap útján csatolt, a Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján
tett nyilatkozata, miszerint az eljárásban nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint „az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint 
az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 
köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.” folytatás
az V.2.13 pontban

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Statikus földi lézerszkenner rendszerRész száma, elnevezése:

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

NAVICOM-PLUSZ Bt. nem nyújtott be hiánypótlást a megadott határidőre, ezért ajánlata a Kbt.73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen, mert „egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.”

21056484213NAVICOM-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 2040 Budaors, Lévai
Utca 27.

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:

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:

Ellenszolgáltatás összege:16 120 965 Ft, Az ajánlattevő a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot tette,amire a 
fedezet rendelkezésre áll.
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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)

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:

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

Igen
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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:

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:

Ellenszolgáltatás összege:29 000 000 Ft, Az ajánlattevő a legalacsonyabb árat tartalmazó, érvényes ajánlatot tette, amire a 
fedezet rendelkezésre áll.

12671371126Leica Geosystems Hungary Kft, Magyarország 1138 Budapest, Marina Sétány 1

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Leica Geosystems Hungary Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható.Nettó ajánlati ár:29 000 000 Ft.
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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

1A beérkezett ajánlatok száma:
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel, azaz az 
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően kívánja elvégezni. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb 
ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. Nem került bírálatra a 2. részben az AllTerra Hungary Kft. ajánlata.Nettó ajánlati ár:16
999 995 Ft.

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:

2020.05.22VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2020.05.22VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján a tárgyi eljárás 1. részterületére vonatkozóan az összegezést módosítja.Az ajánlatkérő az
írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, egy alkalommal jogosult módosítani, 
szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti
állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az 
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatáról 
szóló összegezést 2020. május 20. napján küldte meg az EKR rendszeren keresztül az Ajánlattevők részére. Az 1. részterületen az V
.2.12. pontban feltüntetésre került, hogy az AllTerra Hungary Kft. érvénytelenné nyilvánításra került, az alábbi indokok alapján: „nem 
nyújtott be hiánypótlást a megadott határidőre, ezért ajánlata a Kbt.73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem tett 
eleget az előírt határidőben a hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek, így „egyéb módon nem felel meg az ajánlati, 
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.” Az AllTerra Hungary 
Kft. 2020. május 20. napján e-mail útján (tehát nem hivatalosan az EKR rendszeren keresztül) jelezte Ajánlatkérőnek, hogy a 
hiánypótlása határidőre becsatolásra került és mellékelt egy képernyőfotót erről. Ajánlatkérő ezt követően ismételten ellenőrizte a 
rendszert és ismételten megállapította, hogy az 1. részen az AllTerra Hungary Kft. nem csatolta fel hiánypótlását, felvilágosítás 
kérésre adott válaszát. Azonban ellenőrizte a tárgyi eljárás 2. részterületén is az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokat az EKR 
rendszerben és megállapította, hogy a tárgyi eljárás 2. részére az előírt határidőben dokumentumok kerültek feltöltésre.Azáltal, hogy a
közbeszerzést az ajánlatkérő az EKR-ben, elektronikus úton bonyolította, a technikai háttér ismeretét, az EKR rendszer használatát az 
ajánlattevőknek ismerniük kell, ezzel kapcsolatosan a felelősség őket is terheli. Az ekr.gov.hu oldalon található felhasználói kézikönyv 
az ajánlattevők számára rögzíti, hogy az egyes eljárási cselekményeket miként kell foganatosítani. Ajánlatkérő a bírálat során naplózta 
az 1. részhez benyújtott dokumentumokat, ott nem jelentek meg az ajánlattevő által a hiánypótlásra benyújtott anyagok. Ajánlattevő 
jelzését követően vált ismertté, hogy Ajánlattevő technikai hibát vétett és nem a megfelelő részhez csatolta fel az általa benyújtani 
kívánt anyagokat.Azonban a döntőbizottsági gyakorlat szerint Ajánlatkérő nem hagyhatja figyelmen kívül a benyújtott 
dokumentumokat pusztán amiatt, mert a részajánlathoz benyújtott dokumentumok között nem naplózott az informatikai rendszer „
hiánypótlás teljesítése” cselekményt, függetlenül egy másik részhez feltöltött dokumentum vonatkozó tartalmától. A jóhiszemű és 
tisztességes eljárás alapelvi követelményeinek megfelelően ezért Ajánlatkérő megvizsgálta az AllTerra Hungary Kft. által az eljárás 2. 
részéhez csatolt, de az 1. részre vonatkozó hiánypótlást és ennek eredményeként módosítja az összegezés 1. részén a V.2.12. 
pontjában feltüntetett érvénytelenségi okokat, valamint az 1. rész vonatkozásában az összegezés VI.1.1. pontjában a szerződéskötési 
moratóriumot.

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:

2020.06.01Lejárata:2020.05.23Kezdete:

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:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2020.05.20

2020.05.20
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