ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000688512019
Eredménytelen közbeszerzési eljárás
Közbeszerzés
tárgya:

Intézményi játszóeszköz beszerzése (II. eljárás)

Ajánlatkérő
neve:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

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:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Nemzeti azonosítószám
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
22083717

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU110

1145

Ország:

Magyarország

Pétervárad Utca 11-17.
Oláh

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@zugloizrt.hu

Telefon:

Erzsébet
+36 706810829

Fax:

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

www.zugloizrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Intézményi játszóeszköz beszerzése (II. eljárás)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2019.06.25 11:34:18

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Intézményi játszóeszköz beszerzés, telepítés, meglévő játszóeszköz bontás, törmelékkel együtt elszállítása 2 db rugós 1 személyes 2 db
rugós 4 személyes 1 db rugós 3 személyes 2 db rugós 2 személyes 1 db forgó dob (nem rönk kivitelben) 2 db láncos egyensúlyozó (nem
rönk kivitelben) 1 db egyensúlyozó gerenda (nem rönk kivitelben) 1 db lengőhíd (nem rönk kivitelben) 2 db fa vonat kocsival (nem
rönk kivitelben) 1 db fa autó (nem rönk kivitelben) 1 db fa hajó (nem rönk kivitelben) 1 db függeszkedős játék 5 db mérleghinta 1 db
sátorház (nem rönk kivitelben) 5 db játszóház (nem rönk kivitelben, áttört oldalfallal) 3 db hintaállvány 2 db lapülőkével 1 db csúszdás
torony függőhíddal (lépcsős kivitelben) 4 db csúszdás játékvár (lépcsős kivitelben) 5 db csúszdás torony rámpával 1 db csúszdás torony
hintaállvánnyal egybeépítve 2 db laphinta üléssel 1 db „Hajó” kombinált játék csúszdával, kötélhálóval 5 db kötélhálós mászóka 1 db 6
szögletű kötélhálós mászóka 1 db kerti pavilon paddal egybeépítve min. 4 x 4 m alapterületű (nem rönk kivitelben) 1 db tornyos
mászóka 1 db csúszdával rámpás kivitelben 1 db lépegető kombináció 4 db asztal paddal egybeépített, háttámlával (nem rönk
kivitelben) kb. 1041 m2 gumiburkolat kialakítása kerti szegéllyel, gumilapok mérete 1 x 1 m -TÜV vizsgálatok elvégzése
játszóeszközönként az első üzembe helyezés előtt - szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek - beépített anyagok műbizonylatai,
megfelelőségi igazolásai - kiépítésre kerülő játékok kezelési és karbantartási útmutatója - az intézményi helyszíneken a selejtezésre
kerülő régi játszóeszközök és környezetük bontása (beton, aszfalt, salak, stb) - a helyszíneken keletkező bontási és egyéb hulladék
elszállítása hulladékkezelő telephelyen történő elhelyezéssel

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:
2019.06.07
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
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelen, mivel nem nyújtottak be ajánlatot.

EKR000688512019

Igen

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

0

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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 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:

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

2019.06.20

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.06.25

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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