14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (BKK Zrt.)
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Budapest
1075

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
„Formacipő beszerzése a BKK Zrt. munkavállalói részére”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározottak szerinti formacipők beszerzése a nettó 17.864.000,- Ft
mértékű keretösszeg erejéig.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik részét alkalmazza.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás Harmadik rész szerinti
szabályait alkalmazza a Kbt. 115. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint, tekintettel arra,
hogy az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a 18 millió forintot.
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban1: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben1: IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja2:
2015. december 18.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése2: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye1
A szerződés száma: 1
Rész száma2: Elnevezés:
Keretszerződés „Formacipő beszerzése a BKK Zrt. munkavállalói részére” tárgyban
Az eljárás eredményes volt: igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség
indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ◯ igen ◯ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 db
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye:
Cég neve:
Gála Kereskedelmi KFT
Székhely:
3530 Miskoklc Széchenyi u.90.

Összesített nettó egységár:
nettó 137.700,- HUF

Alkalmasságának indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem írt elő alkalmassági
követelményt. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, a szerződés teljesítésére alkalmas,
ajánlata megfelel az előírásoknak.
Ajánlattevő neve, székhelye:
Cég neve:
NÓGRÁDKER Zrt
Székhely:
3100 Salgótarján Rákóczi út 38. fsz.

Összesített nettó egységár:
nettó 134.600,- HUF

Alkalmasságának indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem írt elő alkalmassági
követelményt. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, a szerződés teljesítésére alkalmas,
ajánlata megfelel az előírásoknak.
Ajánlattevő neve, székhelye:

Összesített nettó egységár:

Cég neve:
Székhely:

UNITEX Kft.
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 80.

nettó 141.900,- HUF

Alkalmasságának indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem írt elő alkalmassági
követelményt. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, a szerződés teljesítésére alkalmas,
ajánlata megfelel az előírásoknak.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 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: 2 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve, székhelye:
Cég neve:
NÓGRÁDKER Zrt
Székhely:
3100 Salgótarján Rákóczi út 38. fsz.

Összesített nettó egységár:
nettó 134.600,- HUF

A NÓGRÁDKER Zrt. ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Ajánlattevő neve, székhelye:
Cég neve:
Gála Kereskedelmi KFT
Székhely:
3530 Miskoklc Széchenyi u.90.

Összesített nettó egységár:
nettó 137.700,- HUF

A Gála Kereskedelmi Kft. ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2: A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni2: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni2: V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése2: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik
a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2016.01.06. napja azzal, hogy a szerződés az Összegezés megküldésének napján
sem köthető meg.
Lejárata: 2016.01.11.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.01.05.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.01.05.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 VI.1.10) További információk: 2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelésre kerülő ajánlati elemként alkalmazott Összesített
nettó egységár kizárólag az ajánlatok összehasonlításának célját szolgálja, a Keretszerződés
jellegére tekintettel az egyes egyedi Megrendelések tekintetében az érintett cipőtípusok
egységárai és a megrendelt mennyiség határozza meg az adott egyedi Megrendelés értékét.
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szükség szerinti számban
adott esetben

