14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkér
I.1) Név és címek

1 (jelölje meg az eljárásért felel s összes ajánlatkér t)

Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervez

Nemzeti azonosító: AK24071

és Lebonyolító Nonprofit Kft.

Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

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

megrendezend

„Szállodai szolgáltatások biztosítása a Budapesten

Úszó-,

Világbajnokságon

Vízilabda-,

résztvev

MÉDIA

M ugró,
számára

M úszó
min.3*-os

és

Nyíltvízi

szálláshelyen

Budapesten"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A közbeszerzés mennyisége: 200 szoba biztosítása reggelivel
A szerz dés teljesítési id tartama 2017. július 13. - 2017. július 31.
Ajánlatkér további + 10 %-os mérték opciós megajánlást kér a mennyiségek tekintetében.
Az opció lehívásának jogával Ajánlatkér a VB hivatalos kezd napját megel

30. napjáig élhet a

közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A közbeszerzésekr l

szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Második Része alapján, a Kbt. 98. § (2)
bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást kezdeményez szolgáltatás tárgyban.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele

nélküli tárgyalásos közbeszerzési 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

1

körülmények ismertetése: A jelen közbeszerzési eljárás jogalapját támasztja alá, hogy Ajánlatkér a

jelen közbeszerzési eljárás során olyan szolgáltatást kíván megrendelni, amelynek eredményeként
létrejöv

szerz dések megkötésére a Budapesten megrendezend

Úszó-, Vízilabda-, M ugró,

úszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr l szóló
2015. évi XXXIII. törvény 3. §-a alapján kerül sor.
Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi XXXIII. törvény; 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint
a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja.
Az ajánlatkér a Budapesten megrendezend Úszó-, Vízilabda-, M ugró, M úszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésr l szóló 2015. évi XXXIII.
törvény 3. §-a, valamint a Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. tv 102. § (3) bek. a)
pont el írásaira tekintettel eltekintett az alkalmassági követelmények el írásától.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

1

[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illet leg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2

(2017.01.25.)

IV.2.3) Az el zetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltér kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér módon történ rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerz dés száma: [ ] Rész száma:
„Szállodai

szolgáltatások

2

biztosítása

[ 1 ] Elnevezés: 1.sz. rész:
a

Budapesten

megrendezend

Úszó-,

Vízilabda-, M ugró, M úszó és Nyíltvízi Világbajnokságon résztvev

MÉDIA

számára min.3*-os szálláshelyen Budapesten – 80 szoba biztosításával"
Az eljárás eredményes volt

X

igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerz dés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k

igen

nem

2

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti

2

tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k

2

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések
ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k
Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattev (AT1) neve: Jes Travel Kft.
Székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 200./2.
Adószáma: 13699590-2-43
Az ajánlat számszer síthet értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1.sz. rész: Ajánlati ár (nettó HUF)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

28.500.- Ft/f /éj

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattev neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattev neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattev neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattev nként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

3

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels határa: 2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkér megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattev neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

Ajánlattev (AT1) neve: Jes Travel Kft.
Székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 200./2.
Adószáma: 13699590-2-43
Az ajánlat számszer síthet értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1.sz. rész: Ajánlati ár (nettó HUF)

28.500.- Ft/f /éj

Indokolás: Az ajánlattev a jogszabályi és az ajánlatkér i el írásoknak
(ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok, hiánypótlási felhívás)
megfelel ajánlatot nyújtottak be, ajánlatuk érvényes. Ajánlatuk az adott és
általuk megajánlott részek vonatkozásában a legalacsonyabb ár értékelési
szempontja szerint kerültek ki választásra, így ezen ajánlattev k lettek az eljárás
nyertesei. Ezen Ajánlattev tette a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árral rendelkez ajánlatot./lásd még: 2015. évi XXXIII. törvény
3. §-a/
V.2.7) A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen

X nem

A nyertes ajánlattev ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetek

2

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev ajánlatában:
Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ
legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k

2

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések
ismertetése: 2

4

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerz dés száma: [ ] Rész száma:
„Szállodai

szolgáltatások

2

biztosítása

[ 2 ] Elnevezés: 2. sz. rész:
a

Budapesten

megrendezend

Úszó-,

Vízilabda-, M ugró, M úszó és Nyíltvízi Világbajnokságon résztvev

MÉDIA

számára min.3*-os szálláshelyen Budapesten - 120 szoba biztosításával"
Az eljárás eredményes volt

X

igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerz dés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k

igen

nem

2

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k

2

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések
ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye

2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k
Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattev (AT1) neve: Belvárosi Szállodák Kft.
Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.
Adószáma: 13934190-2-41
Az ajánlat számszer síthet értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
2.sz. rész: Ajánlati ár (nettó HUF)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

35.000.- Ft/f /éj

2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

5

Az ajánlattev neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattev neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattev neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattev nként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels határa: 2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkér megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattev neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

Ajánlattev (AT1) neve: Belvárosi Szállodák Kft.
Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.
Adószáma: 13934190-2-41
Az ajánlat számszer síthet értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
2.sz. rész: Ajánlati ár (nettó HUF)

35.000.- Ft/f /éj

Indokolás: Az ajánlattev k a jogszabályi és az ajánlatkér i el írásoknak
(ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok, hiánypótlási felhívás)
megfelel ajánlatot nyújtottak be, ajánlatuk érvényes. Ajánlatuk az adott és
általuk megajánlott részek vonatkozásában a legalacsonyabb ár értékelési
szempontja szerint kerültek ki választásra, így ezen ajánlattev k lettek az eljárás
nyertesei. Ezen Ajánlattev tette a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb árral rendelkez ajánlatot./lásd még: 2015. évi XXXIII. törvény
3. §-a/
V.2.7) A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen

X nem

A nyertes ajánlattev ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az

6

ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

2

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetek

2

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev ajánlatában:
Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ
legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k

2

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések
ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészít információk
VI.1) További információk:

2

VI.1.1) A szerz déskötési moratórium id tartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id pontja: 2017. február 07.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének id pontja: 2017. február 07.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

2

VI.1.5) Az összegezés módosításának id pontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének id pontja:

2

(éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának id pontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének id pontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

Szerz déskötési moratórium a Kbt. 131. § (8) bek. c) pontban rögzítettek szerinti
nem érvényesül.

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

A felel s akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységr l szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet
6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az összegezést ezúton ellenjegyzem:

7

Név: dr. Vörös Katalin
Lajstromszám: 00441
Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A.
E-mail cím: kozbeszerzes@ratkynet.hu

8

