ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000644002018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki

Közbeszerzés
tárgya:

Higiéniai termékek

Ellátó Szolgálat

HIRDETMÉNY FEJADATOK
TED azonosító:
EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő
iktatószáma:
Közzététel dátuma:

20705/2018

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Nemzeti azonosítószám
Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat

EKRSZ_
44794411

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Postai irányítószám:

1116

Ország:

Magyarország

Bükköny Utca 2-4.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

igazgatas@ujbudagamesz.hu

Vank
Telefon:

Ildikó
+36 14643743

Fax:

+36 12085592

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

http://www.ujbudagamesz.hu/documents/altinfo.php

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ujbudagamesz.hu/documents/kozbeelj.php

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

EKR000644002018

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység:

Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Higiéniai termékek
EKR000644002018

II.1.2) Fő CPV-kód:
33760000-5

Árubeszerzés

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) A közbeszerzés rövid
ismertetése:

24500 csom. Papír zsebkendő fehér,3 rétegű,17-18×20-22 cm,100% cellulóz min.100 db/csom
12200 csom. Papír kéztörlő fehér"Z"hajtogatott,2 rétegű,21-23×22-24 cm min150 lap/csom 2100
csom. Papír kéztörlő fehér,2 rétegű, min. 50 lap/tekercs, 100% cellulóz 2 tekercs/csomag 2900
csom. Papírszalvéta éttermi,1 rétegű, fehér,17-18×17-18 cm 100% cellulóz,min.600 lap/csomag
3000db Egészségügyi papír min.70% fehér,2 rétegű,min.340 fm/tekercs,min.900 g/tekercs,26-27cm
átmérő 26 cm/tekercs 1600db Egészségügyi papír min.70% fehér,2 rétegű,min.130 fm/tekercs,min.
400 g/tekercs, 18,5-19,5 cm átmérő 19 cm/tekercs 2600 csom. Egészségügyi papír – háztartási
fehér,3 rétegű, min.150 lap/tekercs,100% cellulóz,10 db/csomag 600 db Szappan bőrkímélő hatású,
100 gr/db 600 kanna Folyékony szappan bőrkímélő hatású,kellemes illatú (erőteljes illat nem
megfelelő:pl kókusz),sűrűség:1,0-1,2 g/cm3 5 l/kanna 950db Fertőtlenítő kéztisztítószer 500 ml/db
1100db Gyermek fogkrém tejfogkr,min.50ml/db adagoló csere KD szerint

II.1.5) Részekre bontás
Nem

A beszerzés részekből áll:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

9 646 750

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés:

Higiéniai termékek beszerzése 2018

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:

EKR000644002018

33700000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU11 Budapest

Budapest XI. kerület

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
24500 csomag Papír zsebkendő fehér, 3 rétegű, 17-18×20-22 cm, 100% cellulóz min. 100 db/csomag 12200 csomag Papír kéztörlő
fehér"Z" hajtogatott, 2 rétegű, 21-23×22-24 cm min. 150 lap/csomag 2100 csomag Papír kéztörlő fehér, 2 rétegű, min. 50 lap/tekercs,
100% cellulóz 2 tekercs/csomag 2900 csomag Papírszalvéta éttermi, 1 rétegű, fehér, 17-18×17-18 cm 100% cellulóz, min. 600 lap/
csomag 3000 db Egészségügyi papír min. 70% fehér, 2 rétegű, min. 340 fm/tekercs, min. 900 g/tekercs, 26-27cm átmérő 26 cm/
tekercs 1600 db Egészségügyi papír min. 70% fehér, 2 rétegű, min. 130 fm/tekercs, min. 400 g/tekercs, 18,5-19,5 cm átmérő 19 cm/
tekercs 2600 csomag Egészségügyi papír – háztartási fehér, 3 rétegű, min. 150 lap/tekercs, 100% cellulóz, 10 db/csomag 600 db
Szappan bőrkímélő hatású, 100 gr/db 600 kanna Folyékony szappan bőrkímélő hatású, kellemes illatú (erőteljes illat nem megfelelő: pl
. kókusz), sűrűség: 1,0-1,2 g/cm3 5 l/kanna 950 db Fertőtlenítő kéztisztítószer 500 ml/db 1100 db Gyermek fogkrém tejfogkrém, min.
50 ml/db szállítási címenként 5-5-5db folyékony szappan, hajtogatott kéztörlő és mini közületi toalettpapír adagoló egyszeri cseréje
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Szállítási határidő (munkanap)

15

Környezetvédelmi körülmények

15

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az ÁFA nélküli ellenszolgáltatás, összesen (HUF)

70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

Igen

Opciók leírása:
A II.1.4. pontban foglalt alapmennyiséghez képest 20% mennyiségű opcionális mennyiség is megrendelhető.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.9) További információ:
A szerződés pontosan 2018. december 31-ig fog tartani, kivéve ha az ajánlattételi felhívás II.2.7. pontja szerint meg lesz hosszabbítva.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái

EKR000644002018

Nem

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nem

Nyílt eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt
esetekben:

Igen

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

Igen

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

Nem

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Nem

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:

Higiéniai termékek beszerzése 2018

A szerződés száma:

G/107-19/2018/IG

Szerződés/rész odaítélésre került:

Igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018.10.29

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

4

EKR000644002018

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0
0
4

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

Nem

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

TREND-Papír Kft.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
79449283

Postai cím:
Postai irányítószám:

2440

Ország:

Magyarország

Város:

Százhalombatta

HU12

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, Papírgyártó Utca 1.
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

trendpapir@trendeco.hu

Telefon:

Internetcím:

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

13019974213

+36 23332084
+36 23332092

A nyertes ajánlattevő kkv:

Nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
11 179 750

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
9 646 750

A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Nem

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Postai irányítószám:

Ország:

Város:

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

Telefon:

Internetcím:

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték áfa nélkül:

EKR000644002018

Pénznem:

Nem

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

Nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név:

Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
40624732

Postai cím:
Postai irányítószám:

6000

Ország:

Magyarország

Kecskemét

HU

NUTS-kód:

Kiskőrösi Út 12

Egyéb cím adatok:

12871296203

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
83941971

Postai cím:
Postai irányítószám:

1044

Ország:

Magyarország

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Ezred Utca 2

Egyéb cím adatok:

25049813241

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

Sterohigiénia Magyarország KFT

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
33711674

Postai cím:
Postai irányítószám:

1163

Ország:

Magyarország

Budapest

HU

NUTS-kód:

Katóka 28

Egyéb cím adatok:

22651408242

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név:

Város:

TREND-Papír Kft.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
79449283

Postai cím:
Postai irányítószám:

2440

Egyéb cím adatok:

Ország:

Magyarország

Város:

Százhalombatta

HU12

NUTS-kód:

Papírgyártó Utca 1.

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

13019974213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.09.14
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

EKR000644002018

Igen

Szerződéses feltételként:
Értékelési szempontként:
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:

környezetvédelmi értékelési szempont megnevezése: Környezetvédelmi körülmények a II.1.4. pontban szereplő papíráruk (hét tétel)
tekintetében az AT minden olyan tételre melyre vonatkozóan rendelkezik ISO 14024 címkével vagy ISO 14001:2015 minősítéssel (mely
egyértelműen vonatkozik az adott termék gyártására), 14,3 pontot kap.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018.11.13

(A rendszer automatikusan tölti)

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Hirdetmény:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről

Feladott

2018.11.08

Közzététel
dátuma

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000644002018

Feladó felhasználó

Megtekintés

Dessewffy Anna

Feladott verzió
Közzétett verzió

