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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 208028778Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82501520Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Kaposvári közbringa rendszer II.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000070212021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 15731591214

Kossuth Tér 1

Kaposvár HU232 7400

Mach Tamás

kozbref@kaposvar.hu +36 82501581

https://www.kaposvar.hu

InTender Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társaság

24136853241

Perc Utca 8. I. emelet

Budapest HU110 1036

Szopka Dániel

kozbeszerzes@intender.hu

http://intender.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

82A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 084-213994A 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

II.szakasz: Tárgy

Kaposvári közbringa rendszer megvalósítása. A közbeszerzéssel érintett fejlesztés során egy új közszolgáltatás, a városi kerékpáros 
közösségi közlekedési rendszer, a városi léptékű közbringa rendszer kialakítása a cél.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kaposvári közbringa rendszer II.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész

Uniós Nyílt eljárás
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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)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza.  
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

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:

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti második legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

944.20T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

1000.00New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        286 766 700 
A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (db, minimum 0 db, maximum 3 db)        3 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Körút 36.

Ajánlati ár (nettó Ft):        269 114 137 
A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai 
tapasztalata (db, minimum 0 db, maximum 3 db)        3 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes.

22783459241New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert 
Károly Krt. 70-74.

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:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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

NEUZER Kft.(2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.), 11196754211, III.1.3) M.1.;"Gazda és Társa" Kft.(3711 Szirmabesenyő, 
Erkel Ferenc út 20. sz.), 11587297205, III.1.3) M.2.2)

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft):        286 766 700 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 
69. § (3) bekezdése szerinti második legkedvezőbb ajánlatot.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves 
Kálmán Körút 36.

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

Uljanik Tesu Elektronika d.o.o. (52100 Pula, Flaciusova 1, Horvátország), HR10563743608, AF.III.1.2. P.1., AF.III.1.3., M.1. M.
2.1., M.2.2.

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft):        269 114 137 
 
Ajánlattevő által benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be a Kbt. 
69. § (3) bekezdése szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

22783459241New Line Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly 
Krt. 70-74.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Részvétel az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott Közbringa Rendszer 
leszállításában és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében

Uljanik Tesu Elektronika d.o.o. (52100 Pula, Flaciusova 1, Horvátország), HR10563743608

arculat kialakítása; kerékpárok kopóalkatrészeinek (gumibelső + gumiköpeny) szállítása; rendszer telepítése, betanítása és 
üzembe helyezése; weboldal és webshop fejlesztése, valamint szoftverfejlesztés testreszabás, folytatás a VI.1.10) pontban

Webtoday Kft. (1056 Budapest, Szerb utca 19. fszt. 4.) 25285204241, NEUZER Kft.(2500 Esztergom, Mátyás király utca 45.) 
11196754211, "Gazda és Társa" Kft.(3711 Szirmabesenyő, Erkel Ferenc út 20. sz.) 11587297205
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

V.2.9) pont folytatása T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves 
Kálmán Körút 36. vonatkozásában: 
altalaji és villamos tervezés, kiépítés; a projekt műszaki felelős feladatok ellátása

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:

2021.10.28Lejárata:2021.10.19Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.10.18

2021.10.18
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