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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 12053513Fax:+36 12053512Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82501520Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Vízi sporteszközök és egyéb eszközök szállításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000146012019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás
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68966847

Budapest HU110 1022

Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.

Szabó-Rémik Éva
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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:

2019.03.28

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 nyertes ajánlattevő feladata a Deseda-tavi túrakenu útvonal használatához kapcsolódó, az alábbiakban részletezett vízi 
sporteszközök és egyéb eszközök ajánlatkérő részére, működőképes állapotban történő szállítása (átadása): sárkányhajó (10-es, 
standard típus) 2 db sárkányhajó lapát (10-es) 26 db túrakajak (1-es) 4 db túrakajak (2-es) 2 db túrakenu (2+1-es) 8 db túrakajak lapát
10 db túrakenu lapát 40 db kajak és kenu szállító vonta 1 db sárkányhajó szállító sójakocsi 1 db kajak és kenu szállító sójakocsi 1 db 
kenutartó 8 db sárkányhajó tartó 6 db mentőmellény 52 db kiállító vitrin 1 db asztali projektor 1 db projektor vászon 1 db projektor 
plafon konzol 1 db tornapad 2 db öltözőszekrény 24 db öltözőpad 40 db A beszerzésre kerülő eszközök ajánlatkérő által elvárt műszaki 
paramétereit is tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül 
részletezésre.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vízi sporteszközök és egyéb eszközök szállítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://imperialkft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Nem

Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilvánította.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.22 10:32:30 sarosi.tamas

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatásul közli az ajánlattevők nevét, címét, adószámát, valamint ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i)t: 1. Ajánlattevő neve: Kajak.hu Kft. Székhelye: 1031 Budapest, Római part 35-36. Adószáma: 12996052-2-41 
Nettó ajánlati ár (HUF) nettó 15 538 202 HUF. 2. Ajánlattevő neve: Famous MGMT Kft. Székhelye: 1087 Budapest, Ciprus utca 8. A. lh
. 5. emelet 10. Adószáma: 23984701-2-42 Nettó ajánlati ár (HUF) 16 927 600 HUF

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2019.05.22

2019.05.22




