ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001004922019
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Gumiabroncsok beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.kozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

Fax:

+36 14125819

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 83.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

aref@eszker.eu

HU110

Postai irányítószám:

Aref
Telefon:

1026

Ország:

Magyarország

Nóra
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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http://www.nav.gov.hu

2019.12.12 14:55:40

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Kiemelt gumiabroncsok Abroncs típus, méret, minimális terhelési index (LI), minimális sebességindex (SI) / Szerződés ideje alatt
tervezett beszerzési mennyiség (db) Nyári 185/65 R15 (min. LI: 80; min SI: T) 156 Téli 185/65 R15 (min. LI: 80; min. SI: T) 156 Nyári
205/55 R16 (min. LI: 90; min. SI: T) 304 Téli 205/55 R16 (min. LI: 90; min. SI: T) 304 Nyári 205/60 R16 (min. LI: 91; min. SI: V) 68 Téli
205/60 R16 (min. LI: 91; min. SI: H) 68 Nyári 205/65 R16 C (min. LI: 105; min. SI: V) 48 Téli 205/65 R16 C (min. LI: 105; min. SI: H)
48 Összesen: 1152 Egyéb abroncsok Abroncstípus Tervezett beszerzés mennyiség (db) Egyéb, nem kiemelt típusú téli és nyári
gumiabroncsok 468 Mindösszesen gumiabroncs: 1620 db A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. A beszerzés tárgyának részletes leírását, a további
feladatokat a Műszaki Leírás dokumentum 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:

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
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:
2019.10.30
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
EKR001004922019

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
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

RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ Gumi és Iparcikk Nagy- és Kiskereskedelmi Kft., 1084 Bufapest, Rákóczi Tér 12220047242
6
Kedvezmény mértéke 1.1. Prémium márkák (ajánlott kedvezmény átlaga, %) 40,25 1.2. Standard márkák (ajánlott kedvezmény
átlaga, %) 41,00 2. A kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legalább 0
legfeljebb további 36 hónap) 36 Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a
vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ Gumi és Iparcikk Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.

10000

Szöveges értékelés:

Az ajánlat értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a „legjobb ár érték arány”.

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:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pont szerinti legjobb ár-érték arány alapján értékelte. Súlyszám Ajánlati
elem Értékelési pontszám Értékelési Értékelés módja és súlyszám szorzata pontszám Prémium márkák (kedvezmény átlaga%) 50 40,25
100 5000 egyenes arányosítás Standard márkák (kedvezmény átlaga, %) 40 41,00 100 4000 egyenes arányosítás A kötelezően előírt 12
hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap) 10 36 100
1000 egyenes arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ Gumi és Iparcikk Nagy- és Kiskereskedelmi Kft., 1084 Bufapest, Rákóczi Tér 6

12220047242

Kedvezmény mértéke Ajánlat 2.1. Prémium márkák (ajánlott kedvezmény átlaga, %) 40,25 2.2. Standard márkák (ajánlott
kedvezmény átlaga, %) 41,00 3. A kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva
(legalább 0 legfeljebb további 36 hónap) 36 Kiválasztás indoka: Ajánlattevő az értékelési szempont szerinti, a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti legkedvezőbb ajánlatot adta.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

EKR001004922019

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) 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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján jelen eljárásban szerződéskötési moratórium nincs.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2019.12.12
2019.12.12

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

