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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186543-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Fót: Utcaseprő járművek
2017/S 095-186543
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
AK15536
Malom utca 1.
Fót
2151
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyomvári Erika, ügyvezető
Telefon: +36 27539680
E-mail: fotikft@gmail.com
Fax: +36 27539681
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://fotikozszolg.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Seprő célgép beszerzése #2.
Hivatkozási szám: D 224/17

II.1.2)

Fő CPV-kód
34144430

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Seprő célgép beszerzése #2.
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II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7)

A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 31 950 000.00 HUF

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:
2151 Fót, Malom u. 1.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1 db seprő célgép (min. 70 kW, max. 120 kW-s dízel motor, további műszaki követelmények a
dokumentációban) beszerzése, valamint a jótállási idő alatti és azon túli javítások elvégzése.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hibajavítás megkezdése a bejelentéstől számítva (munkanap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben
• Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:
1) Az Ajánlatkérő (AK) korábban a Kbt. 113. § (1) bek. szerinti nyílt eljárást bonyolított le. 16.1.2017-án
összefoglaló tájékoztatást tett közzé a Közbeszerzési Adatbázisban (iktatószám: 27556-2/2016/001), majd
26.1.2017-án megküldte az eljárást megindító felhívást mindazoknak a gazdasági szereplőknek, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ajánlatkérő nem tette lehetővé a részajánlattételt.
Az eljárás amiatt lett eredménytelen, hogy egyik ajánlattevő sem tett – az AK rendelkezésére álló anyagi
fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont). A Kbt. 85. § (2) bek. e)
pontja szerinti előfeltételek tehát fennállnak.
Az eljárás eredményéről szóló összegezés (iktatószám: 27556-9/2016/001) VI.1.10) pontjában AK rögzítette
az ajánlattevők nevét és címét, valamint azt a tényállást, hogy mindhárom ajánlat megfelelt az előírt formai
követelményeknek. Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény KÉ 3890/2017 szám alatt jelent meg.
2) A közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg. Sem a beszerzés tárgya, mennyisége,
sem a műszaki követelmények, sem a becsült érték, sem az alkalmassági minimumkövetelmények, sem az
értékelési szempontok, sem azok súlyszámai nem módosultak.
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A kizáró okok és az alkalmasság előzetes, valamint a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolásának módja változott,
de kizárólag amiatt, mivel korábbi eljárást a Kbt. Harmadik, míg a jelenlegi eljárást a Második Rész szabályai
szerint bonyolítja le az Ajánlatkérő, ezért ezek nem minősülnek lényeges változtatásnak. Az eljárást megindító
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 100. § (1) bek. b)-c) pontjai alapján tartalmazzák a
tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait. A jelen eljáráshoz készült
szerződéstervezet, amely kizárólag a korábbi eljárás lényeges szerződéses feltételeit, valamint a jogszabályban
előírt kötelező tartalmi elemeket tartalmazza.
3) Az Ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata
nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk megfelelt az előírt formai
követelményeknek.
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke 4.4.2017-én döntést hozott a választott eljárás jogalapjának
megalapozottságáról.
IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.8)

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9)

Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SZB/944
Elnevezés:
Seprőgép célgép
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)

Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma:
09/05/2017

V.2.2)

Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3)

A nyertes ajánlattevő neve és címe
Raeder Kft.
Csépi út 2644/9. hrsz.
Tököl
2316
Magyarország
NUTS-kód: HU102
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
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V.2.4)

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 31 950 000.00 HUF

V.2.5)

Alvállalkozásra vonatkozó információk
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3)
További információk:
1) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Raeder Kft., 2316 Tököl, Csépi út hrsz. 2644/9, 14529861-2-13.
Agrolánc Kft., 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35., 10476015-2-13.
2) Nyertes ajánlattevő adószáma: 14529861-2-13.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2017

18/05/2017
S95
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről
- Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4/4

