ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000323842018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Közbeszerzés
tárgya:

Külföldi időszaki kiadványok beszerzése 2019-2020

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:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

EKRSZ_
22917300

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

HU110

Szarvas

anna.szarvas@hipo.gov.hu

Telefon:

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

www.sztnh.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.sztnh.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Külföldi időszaki kiadványok beszerzése 2019-2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000323842018

1081

Ország:

Magyarország

II.János Pál pápa tér 7.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

Anna
+36 14745944

Fax:

+36 14745809

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Évente 59 fajta külföldi időszaki kiadvány 67 példányban a 2019. és 2020. 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.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik Része
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:
nem releváns
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
nem releváns

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:
2018.07.24
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
nem releváns
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
nem releváns
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
nem releváns

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
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Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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Igen

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:
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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

SUWECO CZ, s.r.o., 25168 Štiřín, Kostelec u Křížků 156

CZ25094769

Adószám: HU26960241, CZ25094769 2019-2020. évekre vonatkozó összesen ajánlati ár (nettó EUR): 95 043,26 Ajánlattevő
rendelkezik-e a leírás szerinti ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponttal? Igen Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése
szerinti kizáró okok.

EBSCO GmbH, 1210 Bécs, Ignaz-Köck-Strasse 9

26967293251

Adószám: 26967293251 2019-2020. évekre vonatkozó összesen ajánlati ár (nettó EUR): 96 131,8 Ajánlattevő rendelkezik-e a
leírás szerinti ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponttal? Igen Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti
érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

23544
SUWECO CZ, s.r.o.

1000

Szöveges értékelés:

23236
EBSCO GmbH

990.83

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1
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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:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti
tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott
módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az összpontszáma a
legmagasabb. Ajánlatkérő az ajánlati ár (2019-2020. évekre vonatkozó összesen ajánlati ár (nettó EUR)) esetében a fordított
arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő az „Ajánlattevő rendelkezik-e a leírás szerinti ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponttal?
* (Igen/Nem)” értékelési szempont esetében a pontozás módszerét alkalmazza.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SUWECO CZ, s.r.o., 25168 Štiřín, Kostelec u Křížků 156

CZ25094769

Adószám: HU26960241, CZ25094769 2019-2020. évekre vonatkozó összesen ajánlati ár (nettó EUR): 95 043,26 Ajánlattevő
rendelkezik-e a leírás szerinti ügyfélszolgálati kapcsolattartási ponttal? Igen Indokolás: A hivatkozott részekben a
legalacsonyabb tartalmazó, érvényes ajánlatot nyújtották be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Nem

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:
nem releváns

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) 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:

2018.09.25

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2018.09.24
2018.09.24

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
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2018.10.04

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.09.24 11:51:26

szabobalazsmail

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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