
EKR000752592022 2022.06.15 14:24:24

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaAjánlatkérő 
neve:

Külföldi időszaki kiadványok beszerzése 2023-2024.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000752592022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 15311746242

II.János Pál pápa tér 7.

Budapest HU110 1081

Szarvas Anna

anna.szarvas@hipo.gov.hu +36 14745944

CFT Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 25025660241

Esztergomi U. 6.

Budapest HU110 1133

Szabó Balázs

szabobalazs@cftconsulting.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

101A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

II.szakasz: Tárgy

Tárgya: Külföldi időszaki kiadványok beszerzése 2023-2024. évekre 
 
Mennyisége: Évente 48 fajta külföldi időszaki kiadvány 52 példányban a 2023. és 2024. évekre vonatkozólag a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a szerződéses érték legfeljebb +10%-áig terjedően a műszaki leírásban nem 
szereplő, de a beszerzés tárgya szerinti kiadvány/ok/ megrendelésére fenntartja a jogát. 
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Külföldi időszaki kiadványok beszerzése 2023-2024.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot, 
vagyis amennyiben az eljárásban egy ajánlat érkezik be, úgy az eljárást a beérkezett ajánlat bírálata nélkül eredménytelennek 
nyilvánítja.

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot 
(megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA 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

Nem
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A benyújtott ajánlat amelynek bírálatát ajánlatkérő nem végezte el. 
 
Ajánlattevő neve: SUWECO CZ, s.r.o. (vezető ajánlattevő) 
Székhelye: 16200 Praha 6 - Liboc Sestupná 153/11 
2023-2024. évekre vonatkozó összesen ajánlati ár (nettó EUR): 87 726 
Ajánlattevő rendelkezik-e a leírás szerinti ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponttal? (Igen/Nem): Igen

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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:

2022.06.15

2022.06.15
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