Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Postai cím: Széchenyi u. 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a NUCTECH THSCAN MT1213LT
röntgensugaras kamionvizsgáló rendszerek teljes körű karbantartása, javítása és alkatrészellátása.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A NAV tulajdonában lévő 5 db NUCTECH Ltd. gyártmányú
THSCAN MT1213LT röntgensugaras kamionvizsgáló rendszer teljeskörű karbantartása, javítása és
alkatrészellátása, a berendezések folyamatos, rendeltetésszerű használatának biztosítása, valamint képzés
biztosítása 8 fő részére.

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: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
A Kbt. második része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés
c) pontja alapján a szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy gazdasági szereplővel
köthető meg.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) tulajdonában lévő 5 db NUCTECH Ltd. gyártmányú
THSCAN MT1213LT típusú röntgensugaras kamionvizsgáló berendezés rendeltetésszerű működéséhez
elengedhetetlenül szükséges a folyamatos szervízellátás. Karbantartási, illetve szerviz szolgáltatás
hiányában, veszélybe kerülhet az államháztartási bevételek biztosítása.
A Nuchtech Ltd, mint a Nuctech THSCAN MT 1213 LT típusú berendezés gyártója nyilatkozatában
tájékoztat, hogy az általa gyártott berendezés és az azt vezérlő szoftver a gyártó szellemi tulajdonát
képezi.
A berendezések forgalmazását, karbantartását és javítását - beleértve az alkatrész cserét is -, mind hardver,
mind szoftver tekintetében, Európában kizárólag a Nuctech Warsaw Company Limited SP. Z. O. O.
(székhely: ul, Pandy 18, 02-202 Varsó, Lengyelország) végezheti, erre a gyártó más szervezetnek,
személynek engedélyt, jogosultságot nem adott.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
2016.07.06.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés:
Az eljárás eredményes volt ⌧ igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. o.

Ajánlattevő székhelye:

Ul. Pandy 18, 02-202 Warszawa, Warsaw, Poland

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:

015890344

Ajánlattevő adószáma:

PL 1070002424

Ajánlattevő elérhetőségei

Tel: +48 22 6591545, fax: +48 22 2445887,

(telefon, fax, e-mail cím):

email: duyi@nuctech.com

Kapcsolattartó személy neve,
elérhetősége:

Mr. Du Yi, tel: +86 138 1083 3413

5 db Nuctech Thscan MT1213LT típusú közúti
rakományátvilágító berendezés javítása,
karbantartása
ÖSSZESEN
(A szerződés teljes időtartamára 36 hónap)

Nettó ajánlati ár (EUR)

1,875,000

Ajánlat részletezése:
5 db Nuctech Thscan MT1213LT típusú közúti
rakományátvilágító berendezés javítása,
karbantartása

Nettó ajánlati ár (EUR)

Negyedéves díj

156,250

Éves díj (12 hónap)

625,000

ÖSSZESEN
(A szerződés teljes időtartamára 36 hónap)*

1,875,000

Az ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt

feltételeknek. Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá és megfelel az
ajánlatkérő által ellenőrzött feltételeknek is.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
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: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

Ajánlattevő neve:

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o. o.

Ajánlattevő székhelye:

Ul. Pandy 18, 02-202 Warszawa, Warsaw, Poland

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:

015890344

Ajánlattevő adószáma:

PL 1070002424

Ajánlattevő elérhetőségei

Tel: +48 22 6591545, fax: +48 22 2445887,

(telefon, fax, e-mail cím):

email: duyi@nuctech.com

Kapcsolattartó személy neve,
elérhetősége:

Mr. Du Yi, tel: +86 138 1083 3413

5 db Nuctech Thscan MT1213LT típusú közúti
rakományátvilágító berendezés javítása,
karbantartása
ÖSSZESEN
(A szerződés teljes időtartamára 36 hónap)

Nettó ajánlati ár (EUR)

1,875,000

Ajánlat részletezése:
5 db Nuctech Thscan MT1213LT típusú közúti
rakományátvilágító berendezés javítása,
karbantartása

Nettó ajánlati ár (EUR)

Negyedéves díj

156,250

Éves díj (12 hónap)

625,000

ÖSSZESEN
(A szerződés teljes időtartamára 36 hónap)*

1,875,000

Az ajánlat megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
feltételeknek. Az eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, ennek
megfelelően, Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen ⌧ nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:- 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
(A Kbt. 131. § (8) bek. e) pontja alapján nincs szerződéskötési moratórium)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/08/11)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/09/23)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

