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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kemenysepro.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17004515Fax:+36 308204404Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.kemenysepro.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17004515Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Költöztetési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000181242021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

12109584242

Szugló Utca 9-15.

Budapest HU110 1145

Támis-Dobos Marianna

kozbeszerzes.
marianna@targetconsulting.hu

+36 308204404

Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató 
Bt.

21930287243

Benedek Elek Utca 11. 3. emelet 35.

Budapest HU110 1184

Támis-Dobos Marianna

kozbeszerzes.
marianna@targetconsulting.hu
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

35A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

II.szakasz: Tárgy

Keretmegállapodás keretében költöztetési feladatok ellátása a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. részére, a Közbeszerzési Dokumentumok 
részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint. 
 
Jelen közbeszerzési eljárás a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. kiürítendő, illetve költöztetéssel érintett telephelyei között költöztetési 
feladatok elvégzésére irányul Budapest közigazgatási határain belül.  
 
Keretösszeg: nettó 24.500.000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszegből nem vállal lehívásra kötelezettséget, így Ajánlattevő a lehívás teljes 
vagy részleges elmaradásából eredően nem érvényesíthet igényt az Ajánlatkérővel szemben. 
 
A szolgáltatásmegrendelésre vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza. 
 
Keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
keretmegállapodás tervezet tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Költöztetési feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

Szöveges értékelés:

"BUDATEHER" Költöztető, Közúti Fuvarszervező és Létesítménygazdálkodási 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

FŐSPED Tehertaxi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása:  
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be. 
Ajánlattevő alkalmasságának, ajánlata érvényességének megállapítása az ajánlat keretében benyújtott nyilatkozatok, 
dokumentumok, és a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése alapján történt. 
Értékelési szempont szerinti tartalmai elem: Ajánlati ár (nettó Ft): 3 733,33 

13345370242"BUDATEHER" Költöztető, Közúti Fuvarszervező és Létesítménygazdálkodási Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Magyarország 1158 Budapest XV., Késmárk Utca 14/B

Alkalmasság indokolása:  
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be. 
Ajánlattevő alkalmasságának, ajánlata érvényességének megállapítása az ajánlat keretében benyújtott nyilatkozatok, 
dokumentumok, és a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése alapján történt. 
Értékelési szempont szerinti tartalmai elem: Ajánlati ár (nettó Ft): 2 450 

10859843242FŐSPED Tehertaxi Kft., Magyarország 1084 Budapest, Bacsó Béla Utca 31

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

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

Igen
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Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 3 733,33 
Ajánlata kiválasztásának indokai: 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti „legalacsonyabb ár” értékelési szempont alapján a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a "BUDATEHER" Költöztető, Közúti Fuvarszervező és 
Létesítménygazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást 
megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának, ajánlata 
érvényességének megállapítása az ajánlat keretében benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok, és a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
szerinti adatbázisok ellenőrzése alapján történt. 

13345370242"BUDATEHER" Költöztető, Közúti Fuvarszervező és Létesítménygazdálkodási Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, Magyarország 1158 Budapest XV., Késmárk Utca 14/B

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó Ft): 2 450 
Ajánlata kiválasztásának indokai: 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti „legalacsonyabb ár” értékelési szempont alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő a FŐSPED Tehertaxi Kft. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a 
Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának, ajánlata érvényességének megállapítása az 
ajánlat keretében benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok, és a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése 
alapján történt. 

10859843242FŐSPED Tehertaxi Kft., Magyarország 1084 Budapest, Bacsó Béla Utca 31

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint kerültek értékelésre az ajánlatok.

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:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  KÉ 2760/2021 
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ezáltal az értékelést követően az élen álló ajánlattevő és az azt 
követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő esetében végezte el a bírálatot.  
Fentiek figyelembe vételével Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők benyújtott ajánlatát az eljárás során nem bírálta: 
Ajánlattevő neve: 4V Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. , Székhelye: 1051 Budapest Széchenyi István Tér 7-8 , adószám: 14733435-2-
41  
Ajánlattevő neve: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság, Székhelye: 2214 Pánd Fő Út 7, adószám: 23783782-2-13  
Ajánlattevő neve: Jeszenszki Andrásné, Székhelye: 3214 Nagyréde Petőfi Sándor Út 26, adószám: 64319564230  
Ajánlattevő neve: Prémium Költöztetés Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1142 Budapest Komáromi Út 9/A 29953/1, 
adószám: 25838730-2-42  
Ajánlattevő neve: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,  Székhelye: 5600 
Békéscsaba Jókai Utca 23/6, adószám: 12364769-2-04  
A Kbt. 68. (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek ezen ajánlattevők esetében az értékelési szempont alapján 
értékelésre kerültek: 
Ajánlattevő neve: 4V Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft. , Székhelye: 1051 Budapest Széchenyi István Tér 7-8 , Ajánlati ár (nettó Ft): 3 
983,33  
Ajánlattevő neve: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság, Székhelye: 2214 Pánd Fő Út 7, Ajánlati ár (nettó Ft): 3 900 
Ajánlattevő neve: Jeszenszki Andrásné, Székhelye: 3214 Nagyréde Petőfi Sándor Út 26, Ajánlati ár (nettó Ft): 9 333,33 
Ajánlattevő neve: Prémium Költöztetés Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1142 Budapest Komáromi Út 9/A 29953/1, Ajánlati 
ár (nettó Ft): 4 896,67  
Ajánlattevő neve: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,  Székhelye: 5600 
Békéscsaba Jókai Utca 23/6, Ajánlati ár (nettó Ft): 20 000  

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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:

A moratórium lejárata a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdése figyelembe vételével került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.04.06Lejárata:2021.03.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2021.03.24

2021.03.24
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


