ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000081492019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Túravezetési feladatok ellátása a Szemlő-hegyi- és Pál-völgyi-barlangban

Ajánlatkérő
neve:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

EKRSZ_
90954612

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Esztergom

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

2509

Ország:

Magyarország

Strázsa hegy

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:

Spáda

E-mail:

Telefon:

Ágnes

Ilka
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ANPAST Europroject Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
61268595

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

iroda@anpast.hu

Internetcím(ek)
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Paksi
Telefon:

1053

Ország:

Gábor
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Túravezetési feladatok ellátása a Szemlő-hegyi- és Pál-völgyi-barlangban

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész: Szemlő-hegyi-barlangban ellátandó feladatok: Túravezetés(átlagosan heti 40-50 túra), ennek körében AT köteles: A Barlangban
túracsoportok vezetése a keddi szünnap kivételével minden nap a Barlang nyitvatartási idejében (első túra 10 órakor, utolsó túra 16
órakor indul). A túrákat átlagos látogatói forgalom esetén óránként, nagyobb látogatói létszám esetén 30, igény esetén 20 percenként
kell indítania. A barlang látnivalót összesen nyolc megállóban kell ismertetnie, a túrák átlagos időtartamának 35-40 perc
hosszúságúnak kell lennie. A nyitvatartási időn belüli túravezetési feladatokat napi 7 órában szükséges ellátni, normál üzemben 1 fővel
. A nyitva tartáson kívüli túravezetési feladat eseti jellegű, átlagban havi 2-3 alkalom. Felszínen ügyelet biztosítása a túravezetések
ideje alatt, ennek körében AT köteles: A pénztárban elhelyezett jelzőberendezések és segélykérő telefon útján üzemzavar vagy
különleges esemény bekövetkezése esetén a szükséges lépéseket megtenni; az egymást követő csoportok összehangolásáról
gondoskodni. Pénztárosi feladatok és kiadvány értékesítési tevékenység ellátása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási
idején belül folyamatosan, továbbá a nyitvatartási időn túli túráknál a belépőjegyek és AK kiadványainak, ajándéktárgyainak (együtt:
Termékek) árusítása, a jegyárusításhoz kapcsolódóan a jogszabályszerű számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése.
Barlanggal kapcsolatos ismeretekkel összefüggő foglalkozások megtartása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási
idejében igény esetén, de éves átlagban maximum napi 1 alkalommal, 10 - 30 fős csoportok számára nagyjából 2,5 óra hosszúságú,
barlanglátogatással egybekötött foglalkozás tartása a Barlanggal kapcsolatos ismeretekkel összefüggésben. 2. rész:
Pál-völgyi-barlangban ellátandó feladatok: Túravezetés (átlagosan heti 40-50 túra), ennek körében Ajánlattevő köteles: A Barlangban
túracsoportok vezetése a hétfői szünnap kivételével minden nap a Barlang nyitvatartási idejében (első túra 10:15-kor, utolsó túra 16:
15 órakor indul). A túrákat átlagos látogatói forgalom esetén óránként, nagyobb látogatói létszám esetén 30, igény esetén 20
percenként kell indítania. A barlang látnivalót összesen tíz megállóban kell ismertetnie, a túrák átlagos időtartamának 1 óra
hosszúságúnak kell lennie. A Barlang nyitvatartási idején kívül, 8-20 óra közötti időszakban, előre bejelentkezett, legalább 10 főnyi
fizető résztvevővel zajló túrákat vezetni, ezen túrára a jelentkezéseket koordinálni, a jelentkezőket túrákra beosztani. A nyitvatartási
időn belüli túravezetési feladatokat napi 7 órában szükséges ellátni, normál üzemben a túra hosszúsága miatt 2 fővel. A nyitva
tartáson kívüli túravezetési feladat eseti jellegű, átlagban havi 2-3 alkalom. Felszínen ügyelet biztosítása a túravezetések ideje alatt,
ennek körében AT köteles: A pénztárban elhelyezett jelzőberendezések és segélykérő telefon útján üzemzavar vagy különleges
esemény bekövetkezése esetén a szükséges lépéseket megtenni; az egymást követő csoportok összehangolásáról gondoskodni.
Pénztárosi feladatok és kiadvány értékesítési tevékenység ellátása, ennek keretében AT feladata: A Barlang nyitvatartási idején belül
folyamatosan, továbbá a nyitvatartási időn túli túráknál a belépőjegyek és Ajánlatkérő kiadványainak, ajándéktárgyainak (együtt:
Termékek) árusítása, a jegyárusításhoz kapcsolódóan a jogszabályszerű számla-, illetve nyugtaadási kötelezettség teljesítése. A fenti
tevékenységek vonatkozásában a Barlang kiépített szakaszára Ajánlatkérő a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, KTF: 2103-1/2015. számú hasznosítási engedéllyel, valamint elfogadott üzemeltetési
szabályzattal rendelkezik. Nyertes ajánlattevőnek az Engedélyben és a Szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt, hirdetmény nélküli eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.02.21
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Túravezetés ellátása a Szemlő-hegyi-barlangban

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adventure Caving Programszervező Bt. (1132 Budapest, Váci út 66/E. 5. em. 4.) - Fabi-Com
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs Szabadság út 17/b) – Vecsem Szolgáltató Betéti Társaság (1034 Budapest,
Doberdó út 4. 4. em. 33.) közös ajánlattevők 1.) Havi nettó megbízási díj (Ft) 1 155 000 2.) Az MSZ2.2. alkalmassági
minimumkövetelményben előírt szakember többlet szakmai tapasztalata turisztikai célú hasznosítású barlangokban végzett barlangi
túravezetés terén (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 48
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Adventure Caving Programszervező Bt., 1132 Budapest, Váci Út 66.

Adószáma
21029095241

1.) Havi nettó megbízási díj (Ft) 1 155 000 2.) Az MSZ2.2. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember többlet
szakmai tapasztalata turisztikai célú hasznosítású barlangokban végzett barlangi túravezetés terén (min. 0 hónap, max. 36
hónap) 48

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR000081492019

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

ajánlattevőnként:
Adventure Caving Programszervező Bt.
Szöveges értékelés:

10000

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Az „1. Havi nettó megbízási díj (Ft)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. ba) pont; KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P
= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A
pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat
tartalmi eleme A „2.) 1. rész esetén az MSZ2.2., a 2. rész esetén az MSZ2.1 alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember
többlet szakmai tapasztalata turisztikai célú hasznosítású barlangokban végzett barlangi túravezetés terén (min. 0 hónap, max. 36
hónap) részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. bb) pont; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.] alkalmazza: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. Nulla db referencia megajánlása esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő 36
hónapban rögzíti a jelen részszempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb
megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bek. alapján
ajánlatkérő előírja, hogy a jelen részszempontra vonatkozó megajánlás 0 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Amennyiben az
ajánlattevő 0 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. Amennyiben
Ajánlattevő jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (36
hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál a maximális értékkel (100) számol, tehát Alegjobb= 100, azaz Ajánlatkérő a
maximális értéket veszi vetítési alapul az arányosítás során. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P= (
Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A
pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat
tartalmi eleme
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Adventure Caving Programszervező Bt., 1132 Budapest, Váci Út 66.

21029095241

Havi nettó megbízási díj (Ft) 1 155 000 Az ajánlat kiválasztásának indokai: A Kbt. 77. § alapján az ajánlattevő az ajánlatkérő
részére az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt
. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, az
ajánlattevő által elért összpontszám: 10 000 pont
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

2 - Túravezetés ellátása a Pál-völgyi-barlangban

Rész száma, elnevezése:

2

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ajánlattevő neve: Adventure Caving Programszervező Bt. (1132 Budapest, Váci út 66/E. 5. em. 4.) - Fabi-Com Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs Szabadság út 17/b) – Vecsem Szolgáltató Betéti Társaság (1034 Budapest, Doberdó út 4. 4.
em. 33.) közös ajánlattevők 1.) Havi nettó megbízási díj (Ft) 1 990 000 2.) Az MSZ2.1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt
szakember többlet szakmai tapasztalata turisztikai célú hasznosítású barlangokban végzett barlangi túravezetés terén (min. 0 hónap,
max. 36 hónap) 48
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Adventure Caving Programszervező Bt., 1132 Budapest, Váci Út 66.

21029095241

1.) Havi nettó megbízási díj (Ft) 1 990 000 2.) Az MSZ2.1. alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember többlet
szakmai tapasztalata turisztikai célú hasznosítású barlangokban végzett barlangi túravezetés terén (min. 0 hónap, max. 36
hónap) 48

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Adventure Caving Programszervező Bt.

10000

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Az „1. Havi nettó megbízási díj (Ft)” részszempont esetén ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. ba) pont; KÉ
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2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] alkalmazza: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi
elemre a maximális 100 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P
= (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A
pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat
tartalmi eleme A „2.) 1. rész esetén az MSZ2.2., a 2. rész esetén az MSZ2.1 alkalmassági minimumkövetelményben előírt szakember
többlet szakmai tapasztalata turisztikai célú hasznosítású barlangokban végzett barlangi túravezetés terén (min. 0 hónap, max. 36
hónap) részszempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról, 1. sz. melléklet 1. bb) pont; KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.] alkalmazza: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. Nulla db referencia megajánlása esetén Ajánlatkérő nulla pontot ad. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő 36
hónapban rögzíti a jelen részszempontra vonatkozó megajánlás legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb
megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot adja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bek. alapján
ajánlatkérő előírja, hogy a jelen részszempontra vonatkozó megajánlás 0 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Amennyiben az
ajánlattevő 0 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. Amennyiben
Ajánlattevő jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (36
hónap), úgy Ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál a maximális értékkel (100) számol, tehát Alegjobb= 100, azaz Ajánlatkérő a
maximális értéket veszi vetítési alapul az arányosítás során. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. A pontozás képlete: P= (
Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A
pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat
tartalmi eleme
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Adventure Caving Programszervező Bt., 1132 Budapest, Váci Út 66.
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Havi nettó megbízási díj (Ft) 1 990 000 Az ajánlat kiválasztásának indokai: A Kbt. 77. § alapján az ajánlattevő az ajánlatkérő
részére az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt
. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, az
ajánlattevő által elért összpontszám: 10 000 pont
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
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Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131.§(8) bek.a) pont alapján, mivel az eljárás mindkét részében csak 1 ajánlat érkezett, a szerződés megköthető moratórium
nélkül.
2019.04.08

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.04.08

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés 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

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.03.20 15:24:17

drsandormarton

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.04.08 10:10:37

hernadirita

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.04.08 10:29:13

dr.csuka.marton
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