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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vadazonosító jel beszerzés a 2021 - 2022. évre

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://kormanyhivatal.hu/hu/pestAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13285802Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Pest Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Vadazonosító jel beszerzés a 2021 - 2022. évreKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000446152020
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, a benyújtott igazolásokkal, valamint nyilatkozatokkal együtt megfelel az Ajánlati felhívásban és a 

12820393243HITEC Biztonsági Termékeket Előállító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1119 Budapest, Fehérvári Út 81

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

122A 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

„Vadazonosító jel beszerzés a 2021 - 2022. vadászati évre a Pest Megyei Kormányhivatal számára” A közbeszerzés tárgya 502.000 db -
alapmennyiség - (+30% opciós mennyiség) vadazonosító jel megrendelése. Ajánlatkérő az alapmennyiség - azaz 502.000 db 
vadazonosító megrendelésére vállal kötelezettséget. Az alapmennyiség megrendelése egy megrendelésből történik. Ajánlatkérő 
fenntartja magának a lehetőséget az alapmennyiségen felül +30% opcionális mennyiség lehívására. Az opciós mennyiség értéke: 
150.600 db. Az azonosító jeleket 100 darabonként, sorszám szerint növekvően csoportosítva és jelölve, megyénként külön 
becsomagolva kell leszállítani ajánlatkérő ajánlati felhívásában megadott budapesti telephelyére. A beszerzésre kerülő termék 
részletes műszaki leírását, megyénkénti lebontását, valamint műszaki rajzát a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

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

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft/db): 49 Ft/db. (Ebből következően az alapmennyiségre vonatkozóan az ellenszolgáltatás összege: nettó 
24.598.000 Ft.) Az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő 
számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtotta be.

12820393243HITEC Biztonsági Termékeket Előállító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1119 Budapest, Fehérvári Út 81

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az 1. résszempont esetében: A legkedvezőbb megajánlás (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a 
többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az első bírálati 
szempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás képlete 
eredményeként létrejött szám kerekítése 2 tizedes jegyig történik. Számítás képlete: P = ( A legalacsonyabb / A vizsgált) × (P max - P 
min) + P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:100 Pmin: a pontskála 
alsó határa: 0 Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme; A 2. részszempont esetében: „A termék alapanyaga tartalmaz –e újrahasznosított műanyagot?” eldöntendő kérdés, amelyre 
Ajánlattevő igennel vagy nemmel válaszolhat. Amennyiben a termék tartalmaz újrahasznosított műanyagot, az IGEN jelzést szükséges 
megjelölni a Felolvasólapon, amennyiben nem tartalmaz a NEM jelzést szükséges bejelölni. IGEN megjelölése estén a maximális 
pontszám, azaz 100 pont kerül kiosztásra az értékelési szempont tekintetében. NEM válasz megjelölése estén Ajánlatkérő a 
megajánlást a ponthatár alsó határa szerint, azaz 0 ponttal értékeli.

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:

1000

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

Értékelés részszempontjai: Nettó ajánlati ár (Ft/db): 56 Ft 1. részszempont: (49 /56) * (100-0)+0 = 87,50 pont (
súlyszámmal *90) = 7.875 pont) A termék alapanyaga tartalmaz –e újrahasznosított műanyagot? (IGEN/NEM): 
NEM 2. részszempont: 0 pont (súlyszámmal *10 = 0 pont) Összpontszám: 7.875 pont

Szöveges értékelés:

7875Mega Fortris HU Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Értékelés részszempontjai: Nettó ajánlati ár (Ft/db): 49 Ft 1. részszempont: (49 /49) * (100-0)+0 = 100 pont (
súlyszámmal *90 = 9.000 pont) A termék alapanyaga tartalmaz –e újrahasznosított műanyagot? (IGEN/NEM): 
NEM 2. részszempont: 0 pont (súlyszámmal *10 = 0 pont) Összpontszám: 9.000 pont

Szöveges értékelés:

9000HITEC Biztonsági Termékeket Előállító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a benyújtott igazolásokkal, valamint nyilatkozatokkal együtt megfelel az Ajánlati felhívásban és a 
Közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmai előírásoknak, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat műszaki-szakmai, valamint közbeszerzési és jogi szempontból megfelelő. Ajánlattevő vonatkozásában 
kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a szerződés teljesítésére.

13437806243Mega Fortris HU Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 
Budapest, Fehérvári Út 83-85.

Közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmai előírásoknak, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlat műszaki-szakmai, valamint közbeszerzési és jogi szempontból megfelelő. Ajánlattevő vonatkozásában 
kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a szerződés teljesítésére.
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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:

2020.08.18Lejárata:2020.08.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Nem releváns

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft/db): 56 Ft/db. (Ebből következően az alapmennyiségre vonatkozóan az ellenszolgáltatás összege: nettó 
28.112.000 Ft.) Az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő 
számára a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtotta be.

13437806243Mega Fortris HU Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1119 Budapest, 
Fehérvári Út 83-85.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem releváns

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:

2020.08.07

2020.08.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




