ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001601112019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

1 db buszlimuzin beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Postai cím:

Nádor Utca 22

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1051

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001601112019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Árubeszerzés
1 db buszlimuzin beszerzése

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

EKR001601112019

2019.12.10 14:07:12

1 db ”Buszlimuzin” kategóriájú gépkocsi. A beszerzés tárgyának további részletes műszaki specifikációját a Dokumentáció tartalmazza
.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

60

vagy a teljesítés határideje:

A nyertes ajánlattevő által megnevezett budapesti márkakereskedés.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. NEDC szerinti kombinált üzemanyagfogyasztás (liter/100 km)

8

3. Kombinált CO2 kibocsátás (g/km)

8

4. Tengelytáv (mm)

8

5. Motorteljesítmény (kW)

7

6. Motornyomaték (Nm)

7

7. Szállítási határidő (naptári nap)

5

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

1. Bruttó ajánlati ár (HUF)

57

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított 3 évben a beszerzés tárgya szerinti értékesítésére vonatkozó összesen legalább bruttó 8 millió Ft értékű referenciával.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk

EKR001601112019

Nem

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.12.17

09:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.
Minden kommunikáció – beleértve az eljárás iránti érdeklődést és az ajánlatok benyújtását is – az EKR-ben történik. Az EKR
informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je
biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet
honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arány szempont) szerinti
értékelést határozza meg.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.12.10

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR001601112019

EKR-OT-03578/2019

