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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 14578041Fax:+36 706114591Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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)

Fax:Telefon:E-mail:
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

36A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 035-079804A 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

Püspökladányi radarállomás megbízotti teendők ellátása

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Püspökladányi radarállomás megbízotti teendők

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.hungarocontrol.hu

Kbt. II. rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: • az 1. részszempont esetén fordított arányosítással, (Az 1. részszempont (ár) 
esetén az Útmutató 1. számú melléklet A. ba) pontjai szerint fordított arányosítás.) • a 2. részszempont esetén pontkiosztás 
módszerével. (A 2. részszempont esetén pontozás: az ajánlatkérő minimális elvárása 45 perc. 45 perc megajánlás esetén az adható 
pontszám: 1, 30 perc megajánlás esetén az adható pontszám: 5, 20 perc vagy az alatti megajánlás esetén az adható pontszám 
egységesen: 10)

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:

101

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

Szöveges értékelés:

334.27B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

1000FRUTECH SOLUTION Építőipari, Mérnöki Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Püspökladányi radarállomás megbízotti feladatainak havi díja (Ft/hó): 4.898.235 Rendelkezésre állási idő (ajánlatkérő értesítése 
(telefonos) esetén) az értesítéstől számítva: 45 Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján 
érvényes és az ajánlatevő – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a 
szerződés teljesítésére.

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

Püspökladányi radarállomás megbízotti feladatainak havi díja (Ft/hó): 1.500.000,- Ft/hó Rendelkezésre állási idő (ajánlatkérő 
értesítése (telefonos) esetén) az értesítéstől számítva: 20 perc Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat
alapján érvényes és az ajánlatevő – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – 
alkalmas a szerződés teljesítésére.

26376354216FRUTECH SOLUTION Építőipari, Mérnöki Szolgáltató Kft., 5300 Karcag, Kosutth Lajos Utca 14. A 
ép 1. em 1

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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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:

2019.05.06Lejárata:2019.04.26Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Bíró Trans Plusz Kft. 22626530-2-09 P1) alkalmassági feltétel (árbevétel) és M2) alkalmassági feltétel (műszaki felszereltség)

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Püspökladányi radarállomás megbízotti feladatainak havi díja (Ft/hó): 1.500.000,- Ft/hó Rendelkezésre állási idő (ajánlatkérő 
értesítése (telefonos) esetén) az értesítéstől számítva: 20 perc Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat
alapján érvényes és az ajánlatevő – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlat.

26376354216FRUTECH SOLUTION Építőipari, Mérnöki Szolgáltató Kft., 5300 Karcag, Kosutth Lajos Utca 14. A ép 1. 
em 1

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

2019.04.25

2019.04.25
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




