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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564598Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74564598Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Dombóvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Utalványok beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000289412019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dombóvár Város Önkormányzata EKRSZ_
31506007

Szabadság Utca 18

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

www.dombovar.hu

Igen

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat EKRSZ_
31872647

Szabadság Utca 18

Dombóvár HU233 7200

Reichert Gyula

reichert@dombovar.hu +36 74564598

www.dombovar.hu
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

70A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 071-167278A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérők az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 támogatási szerződés keretében megvalósítandó célok elérése érdekében ajándékutalványt
kívánnak beszerezni az alábbiak szerint: Mennyiség: 15.200 db 1000 HUF névértékű, papír alapú utalvány, melyből 13.000 db 
utalvány Dombóvár Város Önkormányzata, 2200 db utalvány pedig Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ajánlatkérő részére 
kerül beszerzésre. Az utalványok 4000,- Ft/fő névértékkel kerülnek átadásra, így azok ennek megfelelően kerüljenek fűzésre/ 
borítékolásra. Az utalványnak alkalmasnak kell lennie legalább fogyasztásra nem kész élelmiszer vásárlására. Az utalványok 
érvényességi ideje a szállítás napjától 2020. december 31-ig terjedjen. Az utalványok Szállítása: Dombóvár Város Önkormányzata: 
7800 db Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2200 db, összesen: 10.000 db a szerződéskötést követően, a fennmaradó 5200 db 2019. 
december hónapjában történő szállítással.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Utalványok beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

Nem

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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I. Az ár értékelési részszempont Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont 
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva 
arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. Az értékelés módszere a 
2. értékelési részszempont esetében (Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában minimálisan előírt 90 elfogadó helyen felüli elfogadó helyek száma 
a Dél-dunántúli régióban (Somogy, Baranya, Tolna megye): az egyenes arányosítás. (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú 
melléklet. A1.bb) pontja szerint) Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza 
figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. 
útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján Az 
értékelésnél az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb szintet (100 db többlet elfogadóhely) elérő vagy 

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000.000EDENRED Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Egyösszegű, szolgáltatási díjjal növelt Nettó Ajánlati Ár (HUF): 15.508.770,- HUF Az AF III.1.3.) M.2/ pontjában minimálisan 
előírt 90 elfogadó helyen felüli elfogadó helyek száma a Dél-dunántúli régióban (Somogy, Baranya, Tolna megye): 3000 db Az 
EDENRED Magyarország Kft. Ajánlatot tevő adta az egyetlen érvényes, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevő 
ajánlata az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes 
mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele
szemben kizáró okok nem állnak fenn.

10884979241EDENRED Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Váci Út 45

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.08.01Lejárata:2019.07.22Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Egyösszegű, szolgáltatási díjjal növelt Nettó Ajánlati Ár (HUF): 15.508.770,- HUF Az EDENRED Magyarország Kft. Ajánlatot tevő
adta az egyetlen érvényes, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. Ajánlattevő ajánlata az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes. Ajánlattevő 
műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.

10884979241EDENRED Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Váci Út 45

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot 
kap(nak). Ajánlatkérő az értékelés során a képletbe akkor is a 100-at helyettesíti be, amennyiben ennél nagyobb mértékű megajánlást 
tesz Ajánlattevő a többlet elfogadóhelyek száma tekintetében.

2019.07.22

2019.07.22
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.07.22 08:55:04 Turiakos

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A szerződéskötési moratórium a Kbt. szabályai alapján 07. 23- 08. 01., azonban arra tekintettel, hogy a szerződést a mai napon sem 
lehet megkötni, így Ajánlatkérő a kezdési dátumként a mai napot jelöli meg, míg a moratórium számítására irányadó szabályok szerint 
a lejárat napja számításába, az összegezés megküldésének napját - mint a határidő számítására okot adó cselekmény napját - nem 
számolja.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




