Összegezés
az ajánlatok elbírálásáról

1.

Az ajánlatkérő neve és címe:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Adásvételi keretszerződés tisztítószerek és takarítási anyagok, valamint egyéb kellékek
beszerzésére, 140 féle háztartási tisztítószer és takarító eszköz, valamint egyéb kellék a
dokumentáció részét képező Excel táblázatban részletesen meghatározottak szerint. Az
ajánlatkérő jogosult az ajánlati dokumentáció részét képező Excel táblázatban megjelölt
mennyiségektől -20%-kal (mínusz húsz százalékkal) eltérni. Az ajánlati dokumentációban
megadott minőségi jellemező, márkanév nem értelmezhető úgy, hogy az ajánlatkérő konkrét
árut kíván megvásárolni, esetleges megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelmű
meghatározását szolgálja akként, hogy azt, vagy az azzal egyenértékű terméket ajánlatkérő
elfogadja. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) bekezdés) Ez esetben azonban az
ajánlattevőnek ajánlatában az egyenértékűséget igazolnia kell.

3.

A választott eljárás fajtája:
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló, nemzeti közbeszerzési
eljárás

4.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
-

5.

Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja:
-

6.

Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2014/110 lapszámában 2014.
szeptember 19. napján, KÉ 19309/2014 iktatószám alatt jelent meg.

7.

a)

Eredményes volt-e az eljárás:
Igen.

b)

Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került
elvonásra, átcsoportosításra:
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Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

c)

8.

A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
6 db.

9.

a)

Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak a
bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft)

Planár Kft.
7400 Kaposvár Mikes Kelemen u. 21.
22 641 258

Ft + ÁFA

2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft)
3.

Gladiolus Kft.
6000 Kecskemét Kiskőrösi út 12.
22 560 284

Ft + ÁFA

számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft)

TREND Papír Kft.
2310 Szigetszentmiklós Szerelő utca 2.
23 202 890

Ft + ÁFA

4. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft)

KITAX Kft.
9200 Mosonmagyaróvár Gabona Rakpart 0220/17 Hrsz.
35 782 313

Ft + ÁFA

Fenti ajánlattevők az eljárást megindító felhívásnak, valamint a kapcsolódó
dokumentációnak megfelelő ajánlatot nyújtottak be, amely ajánlatban az egyes
ajánlattevők igazolták, hogy nem állnak fenn velük szemben az előírt kizáró okok, illetve,
hogy megfelelnek a felhívásban rögzített alkalmassági minimumkövetelményeknek.
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b)

Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
-

c)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:
-

d)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
-

10.

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
1.

Az Existor Kft. (székhely: 6722 Szeged Tisza Lajos krt. 47.) ajánlattevő a közbeszerzési
eljárás vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen
ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta:
- a költségvetését úgy, hogy abban megjelöli, hogy mely termékekkel kívánja teljesíteni
az egyes tételeket (Ajánlattevő akkor is köteles erről nyilatkozni, ha az Ajánlatkérő
által megjelölt terméket kívánja szállítani.);
- a költségvetését úgy, hogy abban nyilatkozik az egyenértékűségről (Amennyiben
ajánlattevő egyenértékű terméket kíván szállítani, úgy köteles nyilatkozni az
egyenértékűségről.).

2.

A Végi Vegyi Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Szőlő u. 21.) ajánlattevő a közbeszerzési
eljárás vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen
ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta:
- az ajánlattételi nyilatkozatát (azon ajánlattételi nyilatkozat elnevezésű nyilatkozatot
amely az ajánlattételi dokumentáció 4. kötetében található és 4 pontból áll);
- a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát;
- a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát;
- a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalommal is
csatolandó!);
- az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját;
- a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró okok tekintetében kiállított nyilatkozatát;
- a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát;
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontjában meghatározott kizáró ok tekintetében
kiállított nyilatkozatát a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib)
alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerinti;
- az eljárást megindító felhívás III.2.2 – P.1. pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelmény igazolását;
- az eljárást megindító felhívás III.2.3 – M.1. pontjában előírt alkalmassági
minimumkövetelmény igazolását;
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a költségvetését úgy, hogy abban nyilatkozik az egyenértékűségről (Amennyiben
ajánlattevő egyenértékű terméket kíván szállítani, úgy köteles nyilatkozni az
egyenértékűségről.).

-

11.

a)

Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Gladiolus Kft. (székhely: 6000 Kecskemét
Kiskőrösi út 12.) ajánlattevő nyújtotta be, ajánlati ára: 22 560 284,- Ft + ÁFA.

b)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
-

12.

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-

b)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
-

13.

A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a)

A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-

b)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
-

14.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a)

A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-
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b)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
-

15.

a)

A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2014. december 3.

b)

A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2014. december 13.

16.

Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014. december 2.

17.

Az összegezés megküldésének időpontja:
2014. december 2.

18.

Az összegezés módosításának indoka:
-

19.

Az összegezés módosításának időpontja:
-

20.

A módosított összegezés megküldésének időpontja:
-

21.

Az összegezés javításának indoka:
-

22.

Az összegezés javításának időpontja:
-
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23.

A javított összegezés megküldésének időpontja:
-

24.

Egyéb információk:
-

Kelt: Budapest, 2014. december 2.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
megbízásából
InTender Consulting Kft.
Dr. Pongor Dániel
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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