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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17927447Fax:+36 17927404Telefon:E-mail:

Dr.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 14306027Fax: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

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Majki Kamalduli Remeteség –EszközökKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001424832019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
33850072

Daróczi Út 3

Budapest HU110 1113

Galanits Tamás

tamas.galanits@nofnkft.hu +36 709039462

http://nkvp.hu/nof/

CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
43642667

Attila Út 79

Budapest HU110 1012

Szabó László

szabo.laszlo@cordict.hu

www.cordict.hu
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Majki Kamalduli Remeteség – Kiállítási eszközökRész 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:

244A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 242-594223A 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 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP-7.1.1-15-2015-
00002 azonosítószámú projekt keretében a "Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II.ütem" című projekt 
megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetései eszközök (2. rész) beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Majki Kamalduli Remeteség –Eszközök

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

MÁSODIK RÉSZ, XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Nem
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó HUF): 14 885 903 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap): 13 A CPM Mobilier 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.

26387811203CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.

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:

2A szerződés száma:

2 - Majki Kamalduli Remeteség – Üzemeltetési eszközökRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Geanat Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla Út 35.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
figyelemmel az alábbiakra: Ajánlatkérő 2020. március 16. napján hiánypótlásra hívta fel az ajánlattevőt, arra tekintettel, hogy a 
felhívás III.1.3) pont M.2.1)- M.2.3) szerinti szakembereknek az alkalmasság körében benyújtott igazolások között csatolt 
önéletrajzaiban kizárólag olyan szakmai tapasztalatok kerültek feltüntetésre, amelyeket már az ajánlatban az értékelési 
részszempont keretében többlet szakmai tapasztalatként már bemutatott. Geanat Kft. ajánlattevő mind az ajánlati felhívás III.1.3
) pont M.2.2), mind pedig az M.2.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság tekintetében bemutatott szakembert a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerinti igazolások tekintetében 2020. március 16. napján megküldött hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 
keretei között lecserélte, továbbá az M.2.1) alkalmasság tekintetében bemutatott szakember tekintetében azt kérte 
Ajánlatkérőtől, hogy a felolvasólapon szereplő érték alátámasztásaképp benyújtott önéletrajzot az alkalmassági 
minimumkövetelmény igazolása tekintetében vegye figyelembe. Ajánlattevő fenti eljárása nem felelt meg a Kbt. 71. § (9) 
bekezdésében foglaltaknak, amelyre tekintettel megsértette a Kbt. 81. § (11) bekezdés szerinti ajánlati kötöttséget. A fentiekben 
kifejtettek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

14248991243Geanat Kft, Magyarország 1114 Budapest, Bartók Béla Út 35

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot 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

A tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján eredménytelen, tekintettel arra , hogy 
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

Igen
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A PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg Bozsoki út 3.) az ajánlattételi
határidő lejárta után, 2020.01.20 10:03:50 perckor nyújtotta be ajánlatát, amelyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) a) pontja 
alapján érvénytelen.

10217472220PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság, Magyarország 8900 
Zalaegerszeg, Bozsoki út 3

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:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a CPM Mobilier 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.) ajánlattevő tette, azaz a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. 
részének nyertese a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.). Az ellenszolgáltatás 
összege: nettó 14 885 903 HUF

26387811203CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.

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)

„Ár” részszempont esetében a KH útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. 106. szám, 2019. 06.04.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás a 2. részszempont 
esetén az A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
rögzíti, hogy a hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás értékelési szempontja vonatkozásában 36 hónapban határozta meg azt az
értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Az az ajánlat, 
amelyikben nulla hónap a hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás időtartamára vonatkozó megajánlás, a pontskála alsó értékét 
kapja.

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:

1000

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

Ajánlati ár (nettó HUF): 9000 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max. 36 hónap): 1000Szöveges értékelés:

10000CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.07.02Lejárata:2020.06.23Kezdete:

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:

2020.06.22

2020.06.22




