14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kajak_kenu Szövetség
Postai cím: Latorca utca 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Vízi vándortábor eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére az alábbi eszközök beszerzése a megadott mennyiségben, melyek
részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza:
93 db
854 db
140 db
140 db
140 db
93 db
14 db
68 db
40 db
1 db
1 db
1 db

sátor
ágy
hálózsák
takaró
lepedő
világítótest
zászlórúd
sörpad garnitúra
szemeteszsák tartókeret
vegyes szaniterkonténer (női)
vegyes szaniterkonténer (férfi)
konténer (szennyvíztartály)

A közbeszerzés tárgyát képezi továbbá a megszervezésre kerülő vízi vándortábor alap infrastruktúrájának
megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzésén túl az eszközök helyszínre szállítása, installálása, az egyes
táboroztatások időtartama alatti üzemeltetése valamint a táboroztatás végeztével a táborhelyeken felállított
mobíliák elbontása, összecsomagolása, az ajánlattevő által biztosított fedett és időjárás védett raktározási helyre
szállítása és ott, a 2018-as évi második évados vízi vándortábor telepítéséig történő raktározása. A szolgáltatás
leírását szintén a műszaki leírás tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. III. rész XVII. fejezet 113.§
(1) bekezdése szerinti nyílt eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
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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 közzététel2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
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: 2017/05/22
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: Az
ajánlatkérő a becsült érték meghatározása során vizsgálatot végzett, amely során objektív alapú módszerként
piackutatási eredményeit vette figyelembe.
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma:1 Elnevezés: Vízi vándortábor eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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 eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2, azaz kettő darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
CANOE KFT.(székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2.; adószám: 14999154-2-41) Ajánlatát a közbeszerzési
kiírásban előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be.
Ajánlati ár:

Egyösszegű nettó ajánlati ár a megjelölt áruk
beszerzésére

48.300.000 Ft + ÁFA

Egyösszegű nettó ajánlati ár a megjelölt
szolgáltatásokra

14.585.000 Ft + ÁFA

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

62.885.000 Ft + ÁFA

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2
(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.)
A részszempontok
Az értékelés részszempontjai (adott
súlyszámai (adott esetben az Értékelési pontszám
esetben alszempontjai is)
alszempontok súlyszámai is)

.
Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata

A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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: V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
CANOE KFT.(székhely: 1138 Budapest, Latorca u. 2.; adószám: 14999154-2-41). Ajánlatát a közbeszerzési
kiírásban előírtaknak megfelelő tartalommal nyújtotta be.
Ajánlati ár:

Egyösszegű nettó ajánlati ár a megjelölt áruk
beszerzésére

48.300.000 Ft + ÁFA

Egyösszegű nettó ajánlati ár a megjelölt
szolgáltatásokra

14.585.000 Ft + ÁFA

Egyösszegű nettó ajánlati ár összesen:

62.885.000 Ft + ÁFA

Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot adta.
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 o igen 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: V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 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: 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: 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: - / Lejárata: VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/06/08
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/06/08
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: -

