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E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Különféle egyéni szak-és védőfelszerelések II.

Ajánlatkérő
neve:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ

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

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ

Postai cím:

Mogyoródi Út 43.

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Finta-Dobos

Kapcsolattartó személy:
dora.dobos@katved.gov.hu

Telefon:

15775845251

Nemzeti azonosítószám

1149

Ország:

Magyarország

Dóra Emese

+36 706827875

+36 14694466

Fax:

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

http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Benedek Elek Utca 11. 3. em. 35.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

kozbeszerzes.
klaudia@targetconsulting.hu

HU110

Postai irányítószám:

Hidasi-Gercsák
Telefon:

29045392243

Nemzeti azonosítószám

+36 309634560

1184

Ország:

Magyarország

Klaudia
Fax:

+36 17004515

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

www.kozbeszerzestanacsadas.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Különféle egyéni szak-és védőfelszerelések II.

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Különféle egyéni szak-és védőfelszerelések beszerzése 2 részben.
Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt 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 körülmények ismertetése:

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

2021/S 182-473036
182

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Egyéni szakfelszerelések_1

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be
ajánlatot.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

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

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Egyéni szakfelszerelések_2

A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:
● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].
Tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be
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ajánlatot.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

Adószáma

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

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

