ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000003922022
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tankerületi Központ

Közbeszerzés
tárgya:

Speciális fejlesztőeszközök beszerzése

V.szakasz: Az eljárás eredménye (3 - Készségfejlesztő
eszközök)
Rész száma, elnevezése:

3 - Készségfejlesztő eszközök

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

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

Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Betéti Társaság, Magyarország 1098 Budapest, Dési Huber
Utca 7.

21825262243

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft):
3 183 853

TTR Invest Beruházó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48.

26510705213

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft):
3 283 900

Balázs-Diák Kft., Magyarország 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

13446976241

Ajánlattevő ajánlata megfelelt a közbeszerzési dokumentumok illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.
Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft):
3 188 950

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Betéti Társaság
Szöveges értékelés:

EKR000003922022

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

TTR Invest Beruházó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Balázs-Diák Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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:
legalacsonyabb ár
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Betéti Társaság, Magyarország 1098 Budapest, Dési Huber Utca
7.

21825262243

Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft):
3 183 853
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Balázs-Diák Kft., Magyarország 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

13446976241

Ajánlattevő tette a második legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot.
Nettó egyösszegű ajánlati ár (Ft):
3 188 950
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

EKR000003922022

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

EKR000003922022

