ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001601112019
Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés
tárgya:

1 db buszlimuzin beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

EHR azonosító:

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Postai cím:

Nádor Utca 22

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Lajterné Hudák

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

hudak.magdolna@ajbh.hu

Telefon:

EKRSZ_
23646906

Nemzeti azonosítószám

1051

Ország:

Magyarország

Magdolna

+36 14757242

Fax:

+36 12693540

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
65498314

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

www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ajbh.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Patics Utca 10. 772

Város:

Budajenő

EKR001601112019

NUTS-kód:

HU11

Postai irányítószám:

2093

Ország:

Magyarország

2020.01.17 10:53:04

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Bodorics

bodorics@apex-mm.hu

Telefon:

István
+36 14010808

Fax:

+36 14010806

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

www.ajbh.hu
www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Központi szintű

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:

Egyéb tevékenység:

emberi és állampolgári jogok védelme

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

1 db buszlimuzin beszerzése
EKR001601112019

II.1.2) Fő CPV-kód:
34100000-8

II.1.3) A szerződés típusa:

Árubeszerzés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db ”Buszlimuzin” kategóriájú gépkocsi. A beszerzés tárgyának további részletes műszaki specifikációját a Dokumentáció tartalmazza
.
II.1.5) Részekre bontás
Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés

EKR001601112019

(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
1 db buszlimuzin

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
34100000-8

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

A nyertes ajánlattevő által megnevezett budapesti márkakereskedés.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db ”Buszlimuzin” kategóriájú gépkocsi. A beszerzés tárgyának további részletes műszaki specifikációját a Dokumentáció tartalmazza
.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

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 kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Bruttó ajánlati ár (HUF)

57

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Nem

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

EKR001601112019

Nem

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem
Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt
esetekben:

Igen

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Igen

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:

1 db buszlimuzin
Nem

EKR001601112019

A szerződés száma:

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárást megindító felhívásra ajánlattételi határidőig egyetlen egy ajánlat sem érkezett. A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltakra tekintettel az eljárás eredménytelen, „ha nem nyújtottak be ajánlatot”.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.12.18
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020.01.17

Hirdetmény neve

(A rendszer automatikusan tölti)

Státusz

Hirdetmény:
Tájékoztató az
eljárás eredményéről
Feladásra vár

EKR001601112019

Feladás
dátuma

Közzététel
dátuma

Feladó felhasználó

Megtekintés

