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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Deseda sporteszközök beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Tér 1

Város:

Kaposvár

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU232

Dr.

Mach

kozbref@kaposvar.hu

Telefon:

EKRSZ_
58594573

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

7400

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 82501581

+36 82501586

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

InTender Consulting Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Bécsi Út 63

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzes@intender.hu

HU

Postai irányítószám:

Tarman
Telefon:

EKRSZ_
76789986

Nemzeti azonosítószám

1036

Ország:

Magyarország

Renáta
+36 302019965

Fax:

+36 13968979

Internetcím(ek)
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.kaposvar.hu
https://www.kaposvar.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Deseda sporteszközök beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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 Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a
közbeszerzési dokumentumban található. Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő
az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

144

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Kajak.hu Kft, 1031 Budapest, Római Part 35-36

12996052241

Ajánlattevő neve: Kajak.hu Kft Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest Római Part 35-36. Ajánlattevő adószáma: 12996052 – 2 –
41 Ajánlati ár (nettó Ft): 15.538.194,-- Ft Előteljesítés vállalt időtartama (egész munkanapban, minimum 0 munkanap, maximum
10 munkanap): 0 munkanap Többlet jótállás (hónap, minimum 0, maximum 6 hónap): 3 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Kajak.hu Kft

1000.00

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá műszaki,
illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek minimumkövetelményének megfelel.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányo-sítás (1. melléklet A. 1. ba.) a 2-3. részszempont esetében az
egyenes arányosítás (1. melléklet A. 1. bb.) módszerét alkalmazza. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon
értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a
legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a
számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai
szerint.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Kajak.hu Kft, 1031 Budapest, Római Part 35-36

12996052241

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában ajánlattevő nyújtotta be
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

EKR000937502019

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Euro Sport Média Korlátolt Felelősségű Társaság, 2161 Csomád, Levente Utca 14

22773340213

Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot
nyújtott be, mivel Ajánlattevő nem csatolta: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját; a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát; a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolására az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény szerinti együttes adóigazolását.

FAMOUS MGMT Korlátolt Felelősségű Társaság, 1087 Budapest, Ciprus Utca 8. A. lház. 5. em. 10. 23984701242
Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot
nyújtott be, mivel Ajánlattevő nem csatolta: K.H. s.r.o. társasági szerződésének, idegen nyelvű okiratának magyar nyelvű
fordítását.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.09.27

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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2019.09.26
2019.09.26

2019.10.07

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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tarman.renata
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