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a „ Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárr s
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„Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú , a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 'pon l Ja szenn 1 ny1
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és felkérte a polgármestert, hogy intézkedjen a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
2020. október 1-jén került megindításra az eljárás az EKR rendszerben , az ajánlattételi
felhívásban az ajánlattételi határidő 2020. október 26. 09:00 óra volt.
Az EKR rendszer 2020. október 26-án 11:00 órakor elvégezte az ajánlatok bontását, a
mellékelt bontási jegyzőkönyv alapján.

Az ajánlatok értékelését öt tagból álló bírálóbizottság végezte . Az értékelésről készült
az előterjesztés melléklete.

jegyzőkönyv

Kérem , hogy a bírálóbizottság javaslatait fig yelem be véve , a Tisztelt Bizottság hozza meg
döntéseit.
Budapest, 2020. november ~

Guth.~ \.)(~lú,k_ ~~
Cserdiné Németh Angéla
polgármester
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Témafelelős: Jegyzői

Iroda

2. Mellékletek:
1. melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. melléklet: Bírálóbizottsági jegyzőkönyv
3. me lléklet: Összegezés
3. Jegyzői láttamozás: 2020. novem ber 9.Z..
4. Háttéranyag a Jeg yző i Irodán található

ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy
(1) a „Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
Felelős :
Határidő :

polgármester
2020. november 4. (döntésre)

(2) az eljárás keretében benyújtott és érvényes ajánlatok közül nyertesnek minősíti és
elfogadja a HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft. (1185 Budapest, Üllői út
310-312.) ajánlatát.
Felelős :
Határid ő:

polgármester
2020. november 4. (döntésre)

(3) felkéri a polgármestert a vállalkozási
Felelős :

Határid ő:

szerződés

megkötésére a nyertes

ajánlattevővel.

polgármester
2020. november 16. (szerződéskötésre)

Jogszabályi hivatkozások:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. §;
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1912020. (X. 9.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1. rész 1.1. pont.

A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és egyszerű szavazattöbbség
szükséges!

Képv iselő i Csoportnak
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BONTÁSI JEGyzöKÖNYV
amely készült a(z) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (
Magyarország, 1153 Budapest Bocskai Utca 1-3. ), mint Ajánlatkérő által megindított „Járdatakaritógé p
b e szerzése" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) Kbt. 112. § (1
) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánJatok
bontásáról.

Az ajánlattételi felh ívásban előírt határidőig (2 020.10.26 09:00 ) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három

aj ánlat érkezett.
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 20000000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

AjánJattevő

neve: HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft.
Szék.helye: 1185 Budapest Üllő i ú t 310-312.

Nettó ajánJati ár (HUF):
20 450 OOO
12 hónap - 36 hónap közötti jótáJlási
36

idő:

Ajánlattevő

neve: Karcher Hungá ria Tisztítási-Re ndszerek Korlátolt
Szé k.helye: 1118 Bu dapest Budaörsi út 62.

Felelősségű

Társaság

Nettó ajánJati ár (HUF):
22 679 328
12 hónap - 36 hónap közötti jótállási
18

idő:

AjánJattevő

neve : 2clean Kereskedelmi Korlátolt Fel e l ősségű Tár saság
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós ÁTI-SZIGET IPARI Park 37. é p.l.
Nettó ajánJati ár (HUF):
19 900 OOO
12 hónap - 36 hónap közötti jótállási
12

Kiegészítő

idő:

információk a bontáshoz:

A bontásról készült j egyzőkö nyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szeri nt kerül megküldésre.

Budapest Föváros
XV keru leti Polgármesteri Hivatal

~

JEGYZOl IRODA
1153 Budapest. Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
Tel. : +36 1 3053156 ·Fax: +36 1307 4008
www.bpxv.hu

XV. KERÜLET
Bírálóbizottsági

jegyzőkönyv
perctő l

Készü lt:

2020. november 2-án 15 óra 00

Tárgy:

„Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú , a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok szakmai
elbírálása

Helyszín :

Budapest F őváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
1153 Budapest, XV. kerület, Bocskai utca 1-3.
„B" épület 1. emelet 133.

Jelen vannak :

Tiszai Árpád
Olaszné Csontos Renáta
Benedekné Bagyinszki Márta
dr. Trinn Miklós

Közgazdasági Fő osztá l y
Jegyzői 1roda
Városgazdálkodási Főosztá ly
Jegyzői Iroda

A Bírálóbizottság (a továbbiakban : bizottság) megkezdi a tárgyi közbeszerzési eljárásra
érkezett és 2020. október 26-án felbontott ajánlatok értékelését.
Az ajánlattételi

határidőig

az alábbi három

ajánlattevő

tett a beszerzés tárgyára ajánlatot:
SZÉKHELY

NÉV
1. 2clean Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság
Karcher
2.

3.

Hungária
Tisztítási-Rendszerek
Társaság

Korlátolt

2310 Szigetszentmiklós, ÁTl-SZIGET IPARI Park 37. ép.1.

1118 Budapest, Budaörsi út 62.

Felelösségű

HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft.

1185 Budapest. Üllői

út

31 0-312.

1. A bizottság megállapítja, hogy
1.1

Aján latkérő

egy részre biztosított aján lattételi lehetőséget , amelyre 3 aján l attevő adott

ajánlatot.
1.2

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.),
valamint az eljárást megindító felhívásban megfogalmazott kizáró ok aján lattevők
esetében nem merült fel , így ajánlattevők jogosultak részt venni az eljárásban.

1.3

Az eljárásban egy kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, az ajánlattételi határidőt
megelőző utolsó munkanapon , erre tekintettel erre Ajánlatkérő nem válaszolt.

1.4

Ugyanígy, az ajánlattételi határidő lejárta előtti utolsó munkanapon két e l őzetes
vitarendezés iránti kérelem is érkezett, melyek Aján l atké rő álláspontja szerint nem
feleltek meg a Kbt-ben elő írtakn ak , ezért a válaszok érdemi kérdésekre nem adtak
tájékoztatást.
A két előzetes vitarendezést kezdeményező nem nyújtott be ajánlatot, az egyik
tájékoztatást nyújtott be, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordul , a másik
pedig újabb e l őzetes vitarendezés iránti kérelmet nyújtott be, mely hasonló indokkal
elutasításra került.

1.5

Aján l atkérő

kérés

az eljárásban biztosította a Kbt. 71.§ szerinti hiánypótl ás és felvi lágosítás
de erre nem vo lt szükség.

lehet őség ét.

1.6

Az ajánlati felhívás 11.2.5) pontja értelmében, az ajánlatokat az összességében
legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kell elbírálni.

Részszempontok:

Súlyszámaik:

1) Nettó ajánlati ár:
2) 12 hónap - 36 hónap közötti jótállási

80
idő:

20

A beérkezett ajánlatokat a 1. sz. mellékletként csatolt bontási jegyzőkönyv fogla lja össze.
2. A bizottság az ajánlatok tanulmányozását követően , valamint a rendelkezésre álló
költségvetési keret ismeretében megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok érvényesek, így
azt javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a „Járdatakarítógép beszerzése" tárgyban
kezdeményezett közbeszerzési eljárást
(a továbbiakban: eljárás) nyilvánítsa
eredményessé.
3. A „Járdatakarítógép beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a bizottság javasolja a
Pénzügyi Bizottságnak, hogy az eljárás keretében benyújtott ajánlatok közül minősítse
nyertesnek és fogadja el a HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft. (1185
Budapest, Üllői út 310-312.) ajánlatát.
4. A bizottság javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság kérje fel a polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésére.
Jegyzőkönyv

Ezen

lezárva 2020. november 2. 15:30 órakor.

jegyzőkönyv

részét képezik:

1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
k.m.f .

. ... ... . .L . . ~.... ... .
dr. Trinn Miklós jogtanácsos
ajánlatkérő képviselője
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~ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000983152020
E50 - Bírálati szakasz

Kozb<->szerzé<;

járdatakarítógép beszerzése

tárgya:
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

A.J,foloU3ro

neve.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés a·z ajánlatok elbírálásáról
1. szakasz:

Ajánlatkérő

1. 1) Név és címek Gelölje meg az eljárásért
Hivatalos név:

Budapest Föváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormá nyzata

Postai cím :

Bocskai Utca 1-3.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó szemé ly:
E-mail:

NUTS-kód:

HU lJ O

Dr .

Trinn

trinn.m iklos@bpxv.hu

Telefo n:

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

A felhasználói oldal címe: (URL)

Le bonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
11.1) Meghatározás
11.1.1 ) A közb eszerzés tárgya

www.bpxv.hu

felelős

összes

ajánlatkérőt)
EKRSZ_1545153
0

Nemzeti azo nosítószám

Postai irányítószám:

1153

Ország:

Magyarország

Miklós
+36 13053224

Fax:

+ 36 13074008

j á rda taka rítógé p besze rzése

11.2) A közbeszerzés mennyisége
11. 2 . 1) A közbeszerzés mennyisége

l db új járdataka rító önjáró multifunkciós gép (alapgép) és a hozzá tartozó minimum 3 kefés ada pterek beszerzése a
szóló 20 15. évi CXLII I. törYé ny szer inti ne mzeti érté kha tárt e lé rő é rté kű nyílt közbeszerzési elj á rás ke re té be n. A
járdataka rító gé p az ada pte re ivel fe ls zere lve járdá k, uta k, sétányok seprésére, burkolt felüle te k, utcabútorok és műtárgya k mosásá ra
alkalmas.
köz besze rzése krő l

Az a la pgé pne k és az ada ptereknek minde n ta rtozé kával együ tt gyá ri sorozatgyá rtás keretei között e lőá llított új termé knek ke ll lennie,

ne m fog a dható e l e gyedileg e lőállított gé p. Közúti közlekedésre alkaJmas nak ke ll lennie, mert a fe ladatok zömé t közúton kell végeznie.
A gé pet lassú j á rműre vizsgáztatva forga lmi e ngedé llyel. re ndszá mmal ke ll á tadni.
A közbeszerzési műs zaki leírá sban megje lölt gyá rtmány, típus, megnevezés mega dására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegé nek
egyé rte lmű és közé rth e tő me gha tá rozása é rdekébe n kerül sor. Az Aján l atké rő a me gje lölt te rmé ke t vagy azzal eg ye n é rté kű te rmé ke t
fogad e l. Egye né rté kűne k Ajá nlatké rő a funkc ionális, te ljesítmé ny, megbízhatósági és minőségi paramé tere k te kinte té be n a zonos
tulajdonságokkal re nde lkező eszközöket é rti. Az e gye né rté kűség bizonyítása a z Aj á nla tte vő feladata . Az e gye né rté kűség igazolásához
az Aj á nla ttevők szá mára a bizonyíté kok minde n formájána k használa ta mege ngedett.
Aj ánlattevő fe lelőssé ge, hogy az á ltala az ajánla tba n megadott adatok ala pján az ajánlat
ajánlott terméke k csa k új, korá bban sehol ne m haszná lt eszközök le he tne k.

m egfe le lőség e

megálla pít ható legye n. Az

Amennyiben az aj á nla ttevő ne m a le írt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az a lá bbiaknak:
az ajá nlott eszközökre vonatkozó, ma gyar vagy angol n ye lvű gyártói adatlap;
a követe lmé nyekne k való megfel e l ősége t igazoló magya r nye lvű dokume ntum / gyártói nyila tkozat;
részletes te rmé k-össze hasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
Járda takarító önjá ró multifunkc iós gé p (alapgép) elvá rt para mé terei:
Motor:
te ljesítmé ny minimum 22 kw
vízh ű téses diesel vagy be nzinmotor
Konuá nyzás:
tengelycsuklós
fordu lási mé re te k járdaszegé lyek között maximum 3500 mm
Mé lyhajtás: hidrosztatikus 4 ke rékhajtás
Vezető kab i n :

1 üléses kabin
komfort vezető ül é s
légkondic ioná ló be re ndezés
biztonsági öv
multifunkciós j oystick vezérlés
munka lá mpa olvasólá mpával
Mé re te k, súlyok:
hosszúság : maximum 3500 mm
szé lesség (tükrökke l együtt mé rt teljes szé lesség): maximum 1200 mm
ma gassá g : ma ximum 2 100 mm
megengedett össztöme g : maximum 3000 kg (vonta tmá ny nélkül)
Já rdata ka rító önjá ró mu ltifunkciós gé phez (alapgé phez) ada pte r(ek) e lvárt paramétere i:
H u llad ékgyűjtő

ta rtály
nettó té rfogat: minimum 450 lite r
ürítési magasság: minimum 1200 mm
ta rtá ly ürítése fülké bő l hidraul ikusan vezé re lh e tő legye n

Vízta rtá ly té rfogat: minimum 100 lite r
Se prő

a da pter :
tányérke fé k száma: minimum 3 db,
vizes porm e ntesítés.
se prési mu nkaszélesség minimum 1200 mm-tő l maxi mum 1800 mm-ig,
a minimum 3 tányérkcfe a kabi nból vezérelhető munkaszélesség ge l történjen,
kézi felszívó adapte r. mi nimum 5 m csö\·el,
kézi magasnyomású mosó, minimum 5 m tö ml őve l.

járda takarító önjá ró multifu nkciós géphez (alapgéphez)

kiegészítő

eszközök:

1 db s árga villogó a kabin tetejé re
a kusztilni s to l a tásje l ző
2 db munka lá mpa
olya n kialakítással, hogy l eh e tőség legyen a késő bbi e kben a
járdamosó, fűnyí ró, hótoló, sószóró stb.) fe lszerelni a gé pe t.

k e ze l ő

álta l elvégezhetöen egyé b ada pterekkel (magasnyo mású

Egyéb köve telmények:
a lka trészellá tás biztos íLása minim um 10 évre
a gé p re ndelkezze n a szükséges é s e l ő írt minő sítése kke l (közúti közlekedés hez szükséges doku me ntumok. keze lési útmutató),
amely minősítése ket az á tadás-átvételi eljáráskor kell á tadni másolati példá nyban.
aj á n latte vő ne k a az ajá nlatába n vállalt jótá llási időn be lül - a köte l ező üzem i szervizelése n felül- 10 évig min imum 500
üzemóránké nti sze rvizelési lehetősé g et ke ll biztosítania,
a teljesítés helyére törté nő száUításkor egy a lka lommal keze lő i képzést, ok1:atást kell végre haj tania. m e lyrő l hiva talos
dokumentu mot (pl. jegyző kö nyv) ke ll kiállítani. Eze n kívü l a jótállási id őn belül e l ő re egyezte te tt idő po ntban egy alkalommal min imum
3 fő részére isméte lt kez elő i ké pzést végre hajtását ke ll biztosítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás ke riilt alkalmazásra:

HARMADIK RÉSZ XVl l. FEJEZET
Nemzeti Kbt. 112 . § (1) be kezdés b) pont Nyílt eljá rás (hirde tmé nnyel induló)

IV.1.2) Az e ljárás fajtája:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd eset é n az eljárás a lkalmazását megalapozó körülmé nyek is m e rtetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos e ljárás esetén az e ljárás alkalmazását m e galapozó körülmé nyek ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott e ljárásra vonatkozó közzété tel

A hirdetmény szá ma a Hivatalos Lapba n:
A hirde tmé ny száma a Közbeszerzési É rtesítő ben :

202

IV.2.2) Hirdetmén y közzététele n é lhiil induló eljárá s esetén az e ljárást megind ít ó fe lliívás megkiildésén ek,
Közbeszerzési H a tóság táj ékoztatásának n apj a :

IV.2.3 ) Az

előzetes

ille tőleg

a

piaci konzultációk e r edmé n yének is mertetése érdeké ben t ett intézked ések ismertetése:

IV.2 .4) El ektronikustól

e ltérő

kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronik'Ustól

elté rő

módon

tö rté nő

re ndelkezésre bocsá tásá na k indoka :

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Ige n

Az eljárás e redmé nyes volt :
V.2 Az e lj árás eredménye
V.2. 1) Ajánlatokra vonatkozó információk
3

A beérkezett ajá nlatok szá ma:
V.2.2) A.z érvényes ajánla tot

tevő k

Ajá nlaltevök neve, címe és adószáma, alkalmasság uk indokolása és aj á nla tu kna k az é rté kelési sze mpont szer in ti ta rta lmi e le me(i):
Ajá n la tte vő

ne ve, székhelye

Adószá ma

2clean Kereskede lmi 1'o rlátolt Fele lősségű rá rsaság , ~lagyarország 2310 Szigetszentmiklós, ATI SZIGET IPARI Pa rk 37. é p. I .

25'188689213

Nettó ajá nlati ár (HUF):
19 900 OOO
12 hó nap · 36 hónap közötti jótá llási id ő:
12

Ki:i rcher Hungária Tisztítási-Rendsze rek Ko rlátolt Fe l elősségű Társaság, Magyarország 11 18
Buda pest. Budaörsi út 62.
·ettó aján lati á r (HUF}:
22 679 328
12 hónap - 36 hónap közötti jót.á llási
18

idő :

HOROSZCOOP Külkereskedelmi Ké pviseleti Kft., Magyarország 1 185 Buda pest, Üllői
. ettó ajánla ti ár (H UF):
20 450 OOO
12 hó nap· 36 hó nap közötti j ótá llási
36

108201 15243

ét 3 10-3 12.

1036796224 3

id ő:

V. 2 .3) Az ajánlatok é rté ke lése
Az

aján lattevő

neve:

.-\ súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajá n lattevőn k é nt:

2clean Kereske de lmi Ko rlátolt

Fele l ősség ű

Társaság

8680,00

Szöveges é rtékelés:

Kii rc her Hungária Tisztítási-Re ndszerek Korlátolt

Fe le l őssé gű

Tá rsaság

8039,4 1

Szöveges é rté kelés:

HOROSZCOOP Külke res ke de lmi Ké pvise leti Kft.

9786,99

Szöveges é rté ke lés:

V.2.4) Az ajá nlatok é rté ke lése s orá n a dható po n tszám alsó és fels ö határa:
1

100

V.2.5) Az ajánlatok értéke lése sor án m ód sze rne k (móds zer e kne k ) az Ismertetése, amellye l az aj á nlatkér ö m egadta a z
aj á nla tok r é szszempontok sze rinti tarta lmi elemeine k é rté ke lé se sorá n a pontha tárok k özötti p o nts z ámo t:
Ajánlatké rő

az ajá nlatokat a Kbt. 76. § (2) be kezdés e) pontja a lapj án, a legjobb ár-érté k ará ny sze rinti bírálati szempontok alapján

bírálja el.
Ajánlatkérő az é rvé nyes ajá nlatokat a Kbt. 76. § (9) bekezdé s alapján a
alkalmazásával é rtéke li.

Részszempont
Ne ttó ajá nlati á r :
l 2 hónap - 36 hóna p közötti jótá llási

id ő

köve tkező

részsze mpontok és súlyszámo k, valamint módszere k

Súlyszám
80
20

Aján latké rő az l. részszempont ese té n a fordított a rá nyosítás. a 2. ré szszempont eseté n az egye nes a rá nyosítás érté ke lési módsze r:
a lka lmazza.
Az 1. részszempo nttal ka pcsola tban :
A nettó ajá nlati á ra t i ll e tőe n n lega lacsonyabb é rté k a legkedvezőbb, az aján latkérő a legalacsonyabb ajánlati <i rra a maximális pontot
( 100 pont) a dja. a többi ajánla tra pe dig a legke dvezőbb 1.nrta lmi ele mhez viszo nyítva fo rdíto ttan ará nyosa n számolja ki a
po ntszá moka t, a következő ké ple t sze rint:
A legjobb I A \'izsgá ll " (100-1) + l
Ha e módszer a lka lmaz<isával tört ponté rtéke k keletkeznek. akkor azokat al ólta lá nos sza bályoknak megfelelően kél tizedesjegyre
kell kerc kíte m .
.\ 2. részszemponlla l kapcsolatbn n:
A \·á llaltjólállás idöta1ta ma tekinteté be n .-\Jánlatkérö al Ajánlalle\·ő a Ita l megaJánlottjotállási idő ta rtamát é rtéke li. A magasabb érték
a ke d vező bb, ezé rt a leg e l ő n yösebb ajánlati e le m kapja a ma ximális pontot ( 100 pont). a többi <tJánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi
e le mhez viszonyít\·a egyenes a rá nyosítással szá molja ki a pontszá mokat a következő ké plet sze rint:
A vizsgá lt / A legjobb"' ( l 00- l ) + 1

Ha e módszer a lka lmazásáva l tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelő en két tizedes jegyre
ke ll kerekíteni.
Ajánlatké rő a Kbt. 77 . § (1) be kezdés alapjá n a 2. részs zempontLa l összefüggő ajá nlati e lemmel Uótállás id őta1tam a) kapcsolatban
meg határozza az adott ajánlati e lemme l kapcsolatos olyan e lvárását, amelynél kedvező tlenebb a megaján lott ajánlati elem nem lehet.
Amennyiben Ajánlattevő 12 hóna p id őta r tam n ál rövidebb jótállási időtartamot jelöl meg, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek
mi nősül.
Ajánlatkérő

a Kbt. 77. § ( l ) bekezdés alapján a 2. részszem pontta l összefüggő ajánlati elemmel Uótállás id őtartama) kapcsola tban
meghatározza az ajánlati elem azon le g kedvező b b szintjét, a me lyre és az anná l még kedvez ő bb válla lásokra (max. 36 hónap) egyará nt
az é rté kelési po nthatár felső határával azonos szám ú pontot ad .
Ajánlatkérő 36 hónap magasabb é rték vállalása esetén egya rán t a ponthatár fe l ső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a 36
hónap feletti megajá nlások esetén is a képletbe a 36 hónapot helyettesíti be, mint leg e l ő nyösebb aján la ti e lem.
V.2.6) A Kht . 69. § (5) bek ezdése al a pján figye lm e n kívül h a gyo tt aj á nla t(o k)

Figye lmen lávül hagyott ajá nlatot tevők neve, címe, adószáma és
Ajánlattevő

V.2. 7) A nyertes

min ős ítésük

ind oka:

neve, szék.helye

Adószáma

ajánl attevő

Ajánlattevő

n eve, cím e , a dószáma, az e lle n szolgáltatás összege és ajánla t a kiválaszt ásán a k indok ai:

HOROSZCOOP Kül kereske de lmi Képviseleti Kft. , Magyaro rszág 1185 Buda pest, Ollói út 310-312.
Ajánlatte vő

tette az összességében

lege l ő n yösebb

10367962243

ajá nlatot nettó 20 45 0 OOO HUF értékben
Nem

V.2 .9 ) Alvállalkoz ó (k) igén ybe vé t ele:
V.2 .1 1) Az alkalmas ság igazolásában részt

vevő

szervezet e k

Az erófon-ást nyújtó szervezet(ek). adószá ma és az alkalmassági köve telmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása é rde ké ben az
ajá nl attevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajá nlattevő ajánlatában:

V.2 .8) A nyertes ajánlatot követő le gkedvez őb b ajánla tot
ajá nlata kiválasztásának indokai:

tevő

n eve, címe, a d ószáma, az e llensz olgált a t á s össz ege és

V.2.9) Alvállalkozó(k) i g én ybe vé t ele :
V.2.11) Az alkalmas ság igazolá s ában részt vevő szervez e t e k
Az e rófon-ást nyújtó szervezet(ek). adószáma és az alka lm assági követelmény(ek) megjelölése, am e ly(ek) igazolása é rde ké be n az
aján l attevő

e zen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes

V.2.12) Az é rvé nytele n a jánla tot

Az érvénytelen ajánlatot
Ajá n lattevő

tevő k

aján lattevő

ajá nlatába n:

tevők

neve, címe, adószáma és az érvé nytele nség indoka:

neve, szék.he lye

Adószáma

V.2. 1 3 ) Az összefé 1·h e t e tle n ségi h e lyze t e lhá litása é r deké h e n a z

aj á nla tt evő (k )

álta l t ett in tézke dé s e k ismert e té s e:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
Vl.1) További inform ációk:
Vl .1.1) A sze rződ éskötés i m orató riu m

Kezde te:

202 0 .11.05

id ő tartama

Lej á ra ta:

2020. 1 l.1 5

Moratóriumma l kapcsolatos tová bbi információk:
Szerződéskötés e l ső

napja: 202 0. 11 .16.

VI.1.2) Az összegezés e lkészítésének időpontja:

2020. 11.04

VI.1.3) Az összegezés m e gküldésének időpontja:

2020. 11.05

VI.1.4) Az összegezés módos ításának indoka:

VI. 1.5) Az összegezés módosításának

időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megl..iildésének időpontja:
VI.1. 7) Az össze g ezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének

időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa 0

Indítás dátuma 0

N incsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

Indító felhasználó 0

