Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés (Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
biztosítására igénybe vett plakát kihelyezési szolgáltatás) mennyisége: 160.000 darab + 30% opcionális mennyiség,
becsült értéke: Harminckettőmillió forint.
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 122. § (3) bekezdése szerinti nyílt eljárás
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 5.Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének
napja: 6.
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közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívás 2012. november 27. napján került feladásra,
mely KÉ-18608/2012 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és
milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Kettő.
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1. Az Ajánlattevő neve: Díjbeszedő Holding Zrt.
Az Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
Alkalmasságának indoka: Ajánlattevő pénzügyi- gazdasági szempontból likvid, nem áll a kizáró okok hatálya
alatt, a szolgáltatás leírása megfelel a műszaki leírásban meghatározott kritériumoknak, továbbá megfelelő
referenciákkal rendelkezik.
b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén
részenként): -
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)
c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső
határának megadása: d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Az Ajánlattevő neve: Multi Job Iskolaszövetkezet
Az Ajánlattevő címe: 1137 Budapest, Szent István körút 2. I. em. 2.
Az érvénytelenség indoka:
Multi Job Iskolaszövetkezet ajánlattevő ajánlatához cégkivonatot nem csatolt, melyre tekintettel ajánlatkérő
tekintette meg azt az ingyenesen elérhető nyilvános adatbázisból. Ajánlattevő, illetőleg az általa megjelölt
alvállalkozó hatályos cégkivonatát áttekintve ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselői megegyeznek az alvállalkozó által megjelölt gazdasági társaság tulajdonos tagjaival. Ajánlatkérő
ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy ajánlatának plakátkihelyezésre vonatkozó részében 11 %-os mértékben kívánja
a megjelölt alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérő kérésére ajánlattevő indokolást nyújtott be a megadott
határidőn belül az általa megajánlott ellenérték aránytalanul alacsony voltára tekintettel. Ajánlattevő az
indokolásban akként nyilatkozott, hogy szövetkezeti formája folytán nem terheli a 27%-os mértékű szociális
hozzájárulási adó, a teljesítést a szövetkezet tagjain keresztül kívánja megoldani, illetőleg a szükséges humán
erőforrással rendelkezik.
Az indokolásban, illetve az ajánlatban foglaltakat megvizsgálva a Bíráló Bizottság megállapította a következőket:
- a cégkivonatok tanúsága szerint ajánlattevő olyan alvállalkozóval kíván jogviszonyt létesíteni, melyben vezető
tisztségviselői tulajdonosként működnek közre
- ajánlattevő alvállalkozója a társasági adóról szóló törvény hatály alá tartozik, így teljes mértékben nem
megalapozott a szociális hozzájárulási adómentességre vonatkozó nyilatkozata
- ajánlattevő nyilatkozata és az alvállalkozói igénybevétel összevetésével megállapítható, hogy ajánlattevő nem
kizárólag szövetkezeti tagok útján kívánja a szolgáltatást elvégezni
- ajánlattevő nyilatkozata szerint humánerőforrással rendelkezik, melynek figyelembe vételével nem megalapozott
alvállalkozó igénybevétele
- ajánlattevő az árképzésére vonatkozó adatok között nem szerepeltette az alvállalkozónak fizetendő ellenérték
releváns információit, nyereségének háttérszámítását, abban alvállalkozója közreműködését.
A fentebb említett indokokra hivatkozással ajánlattevő aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolása nem
elfogadható, az a gazdasági ésszerűsséggel összeegyeztethetetlen, melyre tekintettel a Kbt. 69. § (5) bekezdése
értelmében az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot. Az ajánlat mindezeknek megfelelően a
Kbt. 74. § (2) a) pontja szerint érvénytelen.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
A nyertes ajánlattevő neve: Díjbeszedő Holding Zrt.
Az Ajánlattevő címe:
1117 Budapest, Budafoki út 107-109.
Ellenszolgáltatás összege:
Nettó 31.520.000.- Ft
Nettó 197.- Ft/átadott tétel
Ajánlata kiválasztásának indoka: Tekintettel arra, hogy a Multi Job Iskolaszövetkezet ajánlata érvénytelen, így a
jelen közbeszerzési eljárásban a megjelölt ajánlattevőt hirdeti ki ajánlatkérő nyertesként.
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése,
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. január 4.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013. január 14.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. január 3.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. január 3.
18. Az összegezés módosításának indoka: 19. Az összegezés módosításának időpontja: 20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. Az összegezés javításának indoka: 22. Az összegezés javításának időpontja: 23. A javított összegezés megküldésének időpontja: 24. Egyéb információk: -

