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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postai cím: Szugló utca 9-15.
Város:Budapest

Postai irányítószám: 1145

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Könnyített szerkezetű kéményseprő kamera beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Adásvételi szerződés „Könnyített szerkezetű kéményseprő kamera beszerzése” tárgyban
A szerződés keretösszege nettó 21 millió Ft.
Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 60 %-ának (hatvan százalékának) – azaz nettó 12.600.000,- (nettó
tizenkettőmillió-hatszázezer forint) – erejéig rendeli meg kamerák leszállítását.
Ajánlatkérő a „lehívási kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 40 %-a (negyven
százaléka) – azaz nettó 8.400.000,- (nettó nyolcmillió-négyszázezer forint) – erejéig (a keretösszeg opciós
része) jogosult eseti megrendelések leadására.
A kamerák és tartozékaik esetén a rendeltetésszerű használatba az akár napi 50 db felvétel készítési (ki-be
kapcsolást), kábel szétszedést, járatba történő leengedést, összecsévélést is beleértjük.
A kamerákkal szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési 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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/12/18)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma:

2

[ ] Elnevezés: Adásvételi szerződés „Könnyített szerkezetű kéményseprő

kamera beszerzése” tárgyban

Az eljárás eredményes volt X igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

VE CORETRADE Kft.

Székhelye:

1115 Budapest, Ozorai u. 2.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:

Bírálati részszempont megnevezése
1. 1 darab kamera vételára
2.
Szállítási határidő az eseti
megrendelés
kézhezvételétől
számítottan (naptári nap)– (Kbt. 77. §
(1) bekezdés alapján maximum 90
naptári nap)

A bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó
693.000,Ft / darab

kilencven

naptári nap

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes
ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata,
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti tételes
igazolások alapján történt.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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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:

VE CORETRADE Kft.

Székhelye:

1115 Budapest, Ozorai u. 2.

Adószám:

10273582-2-43

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes
ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata,
a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti tételes
igazolások alapján történt.
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:

Bírálati részszempont megnevezése
1. 1 darab kamera vételára
2.
Szállítási határidő az eseti
megrendelés
kézhezvételétől
számítottan (naptári nap)– (Kbt. 77. §
(1) bekezdés alapján maximum 90
naptári nap)

A bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó
693.000,Ft / darab
naptári nap

kilencven

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlat kiválasztása. Az ajánlat pontozása az alábbiak szerint alakul:

Az ajánlattevő neve:
VE CORETRADE Kft.

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

1. 1 darab kamera vételára
2. Szállítási határidő az eseti
megrendelés kézhezvételétől
számítottan
(naptári
nap)–
(Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján
maximum 90 naptári nap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
Értékelési
alszempontok
pontszám
súlyszámai is)

Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata

100

10,00

1000,00

10

10,00

100,00

1100,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
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A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.

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: 2

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt „a legjobb ár-érték
arány”.
Az értékelés módszerének részletes leírása
Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat az alábbi részszempontok alapján értékeli. A
súlyszám és az értékelési szempontra a lenti képlet alapján adott pontszám szorzata adja a
részszempontok súlyozott pontszámát.
Az értékelési módszer valamennyi bírálati részszempont és azok alszempontjai esetében (fordított
arányosítás) az alábbi képlet szerint:
P tételn = (Lnlegjobb/ Ln)X (Pmax- Pmin) + Pmin
ahol
P tételn
= a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb
= az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln
= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax
= a pontok felső határa
Pmin
= a pontok alsó határa
Az összpontszám a tételekre számított pontszám függvénye.
Pontszám= Súly tétel1.1 * Ptétel1.1 + Súly tétel1.2 * Ptétel1.2 + Súly tétel2 * Ptétel2
Súly tétel1
Ptétel1
Súly tétel1
Ptétel1
Súly tétel2
Ptétel12

= 1.1 értékelési szempont súlya
= 1.1 értékelési szempontra kapott pontszám
= 1.2 értékelési szempont súlya
= 1.2 értékelési szempontra kapott pontszám
= 2. értékelési szempont súlya
= 2 értékelési szempontra kapott pontszám

A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. Mindegyik
részszempont esetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi
arányosan kevesebbet (a fenti képlet alkalmazásával). Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két
tizedes jegy pontosságig számol. Minden részszempontnál a kapott pontszámot ajánlatkérő megszorozza
az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A két tizedesjegyre történő kerekítés a pontszám
számításakor történik, a súlyszámmal történő szorzás már a két tizedes jegyre kerekített értékkel történik.
Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát.

A bírálati részszempontok leírása:
Ajánlatkérő az alábbi tájékoztatást adja az egyes bírálati részszempontok tartalmáról:

1.

1 darab kamera nettó vételára (nettó Ft/db)

Ezen bírálati részszempont esetében ajánlatkérő a műszaki leírásban található elvárásoknak megfelelő
kamerák egységárát kéri megadni, azaz 1 darab kamerára vonatkozó egységárat nettó Ft-ban. Kizárólag
pozitív egész számot lehet megajánlani – ettől eltérő megajánlás (azaz a 0 Ft megajánlás valamint a nem
egész szám formátumú megajánlás) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
2. Szállítási határidő az eseti megrendelés kézhezvételétől számítottan (naptári nap)
Ezen bírálati részszempont esetében ajánlatkérő az ajánlattevő által az eseti megrendelés kézhezvételétől
számított vállalt szállítási határidőt kéri megadni naptári napban. A 2. bírálati részszempont
vonatkozásában amennyiben ajánlattevő 90 naptári nap feletti értéket ajánl meg, úgy ajánlata a Kbt. 77. §
(1) bekezdése értelmében érvénytelen!
Kizárólag pozitív egész számot lehet megajánlani – ettől eltérő megajánlás (azaz a nem pozitív egész
szám formátumú megajánlás) az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

VE CORETRADE Kft.

Székhelye:

1115 Budapest, Ozorai u. 2.

Adószám:

10273582-2-43

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes
ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti tételes igazolások alapján történt.
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek:

Bírálati részszempont megnevezése
1. 1 darab kamera vételára
2.
Szállítási határidő az eseti
megrendelés
kézhezvételétől
számítottan (naptári nap)– (Kbt. 77. §
(1) bekezdés alapján maximum 90
naptári nap)

A bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó
693.000,Ft / darab

kilencven

naptári nap

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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:
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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2018.02.22. vége: 2018.03.04.
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.február 22.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.február 22.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

2

A nyertes ajánlattevő 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolása: mikrovállalkozás
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Molnár Zita felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00173)
Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda
1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó)
Telefon: +36304141301
E-mail: kozbeszerzes.zita@targetconsulting.hu
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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