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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 12880708Fax:+36 12880707Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mklu.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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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

Legfőbb ÜgyészségAjánlatkérő 
neve:

Füzesabonyi Járási Ügyészség új épületének építéseKözbeszerzés 
tárgya:
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A 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:

A 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

A Füzesabonyi Járási Ügyészség 378m2 hasznos alapterületű, földszint+emelet kialakítású, magastetős épületének építése, belső 
udvarának, parkolóinak kialakítása, a teljes épületgépészeti (víz-csatorna, központi fűtés, klímatechnika, szellőzés), épületvillamos (
erős-és gyengeáram) rendszer kivitelezésével együtt a tervdokumentációban foglalt műszaki tartalommal, a rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapot meglétével.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Füzesabonyi Járási Ügyészség új épületének építése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mklu.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Harmadik rész XV. fejezet

Nemzeti Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

Nem
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A pénzügyi fedezetet a 2019. évi költségvetésében Ajánlatkérő előirányozta, a közbeszerzési eljárás 2019-ben megindult. A 
koronavírus járvány miatt Magyarország Kormánya által márciusban kihirdetett veszélyhelyzet, és annak hathatós kezelése okán 
nyilvánvalóvá vált, hogy az ország költségvetésének tervezett alakulása a pandémia okozta kieső bevételek miatt nem várható. A 
kialakult helyzet kezelése a központi költségvetésre jelentős többletterhet, ebből eredően pedig többletköltségeket rótt. E terhek 
enyhítésére valamennyi, központi költségvetésből gazdálkodó szervezet – így Ajánlatkérő – költségvetésének átgondolása, illetőleg a 
költségvetés részére Ajánlatkérő számára már biztosított összeg egy részének visszaajánlása vált szükségessé, természetesen a 
takarékoskodás előtérbe helyezése mellett. A fentiek alapján előállt körülményre figyelemmel – többek között – a tárgyi eljárás 
fedezete a központi költségvetés részére a járványhelyzet okozta károk enyhítését célzóan teljes egészében felajánlásra került, így a 
beruházás megvalósításához szükséges fedezet nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A fentiek alapján Ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75.§ (2) és (3) bekezdése alapján.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:




