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I. szakasz: Ajánlatkérő
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde eszközbeszerzés 
1. részfeladat: Üzemeltetés eszközei 
2. részfeladat: Bútorzat 
3. részfeladat: Játékok 
 
Nyertes ajánlattevőnek szükség szerint az adott eszközökre biztosítania kell a magyar nyelvű kezelési utasítást, leírást, továbbá a 
rendszeres karbantartási ellenőrző listát. 
Nyertes ajánlattevőnek szükség szerint az eszközöket össze kell szerelnie, felhasználásra kész állapotban kell átadnia. 
 
Eladó köteles  -szükség szerint-a jótállás időtartama alatt folyamatosan magyar nyelvű szervizhátteret biztosítani. Szervizként 
Ajánlatkérő elfogadja a nem magyarországi székhelyű/telephelyű, de Magyarország területére is kiterjedő szerviz vagy szervizhálózat 
meglétét. 
A jótállás ideje alatti meghibásodás esetén Eladó vállalja, hogy a javítást a lehető leghamarabb, de legkésőbb az írásos 
hibabejelentéstől számított 48 órán belül megkezdi. A szervízszolgáltatás megkezdésének az Eladó szerelőjének helyszínre történő 
érkezése minősül. Ezt követően a szerelő a hibakeresést, illetve amennyiben lehetséges a javítást a helyszínen elvégzi. Eladó köteles a 
hibát - adott esetben a hibás alkatrész cseréjével - legkésőbb 10 munkanapon belül kijavítani, vagy a teljes berendezést kicserélni. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (valamennyi rész 
esetében) hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék 
vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget nyertes 
ajánlattevőnek kell igazolnia, bizonylatólnia.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 Eszközbeszerzés_

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 95x10=950 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék 
esetében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 5x10=50 
Összesen: 1000

Szöveges értékelés:

1000QUANTUM Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 
6 581 436 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék 
esetében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 
24 
 
A Quantum Kft. ajánlata érvényes, mivel megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban tovább a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak.

10830578241QUANTUM Kft., Magyarország 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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:

1 - Üzemeltetés eszközeiRész száma, elnevezése:

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:

230A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

23643/2021A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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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)

1. Bruttó ajánlati ár (HUF) 
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék esetében (min. 0 hónap, max. 24 
hónap) 
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőtlenebb: AK által rögzített legkedvezőtlenebb érték 
Alegkedvezőbb: AK által rögzített legkedvezőbb érték 
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Kedvezőbb értékelés módszere         
 
Magasabb érték 
Megajánlás maximum értéke 
Maximális érték 
24 
 
A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
 
Megajánlás minimum értéke 
Minimális érték 
0 
 
A minimális értéknél kisebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen! 
 
 
1. Bruttó ajánlati ár (HUF) 
- Ezen szemponton belül Ajánlatkérő a bruttó ajánlati árakat veti össze és a Kbt.szabályai szerint a legelőnyösebbet 
(legalacsonyabbat) preferálja. 
- A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Műszaki meghatározás, ártáblázat kitöltésével  és  ajánlatba  csatolásával  kell  
alátámasztani.  A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás sorin történt módosítások, 
pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható, figyelemmel kell lenni a Kbt. 55. §-ban foglaltakra. 
- Az ártáblázat tételeit az Ajánlattevőknek felül kell vizsgálniuk, és        ha  szükségesnek  tartják javasolniuk  kell  azok  javítását  és
/vagy  kiegészítését  a        kérdésfeltevés időszakában mindazzal, amit szükségesnek tartanak. Az Ajánlatkérő az        Ajánlattevők  
által  a  kérdésfeltevés  sorin  javasolt  javítási  és/vagy  kiegészítési        mennyiségi és műszaki észrevételeket felülvizsgálja, és annak 
indokoltsága esetén azt        a  válaszadáskor  megválaszolja,  vagyis  megadja  azokat  a  mennyiségi,  műszaki tételeket,   amit   az   
Ajánlattevőknek   az   ajánlatadásnál   figyelembe   kell   venni, figyelemmel kell lenni a Kbt. 55. §-iban foglaltakra is. 
- Ha az Ajánlattevő a kérdésfeltevés időszakiban nem jelzi az árazatlan kiírás tételeinek javítási és/vagy kiegészítési szükségességét, 
úgy az ilyen jellegű        észrevételeit (javítás és/vagy kiegészítés) - az azonos műszaki tartalom, azaz az        ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében – az ajánlatiban nem szerepeltetheti.  
- A  kibocsátott  árazatlan  kiírást,  az  abban  szereplő tételeket        hiánytalanul beárazva kell benyújtani. Például tételek 
összevonására, az Ajánlatkérő        által  megadottakon  felül  új  tétel  beírásira,  sor  üresen  hagyásira,  ha  csak  az         Ajánlatkérő 
erre nem ad lehetőséget a kiegészítő tájékoztatás megadása sorin) stb.        nincs   lehetőség.   A   költségvetéssel   kapcsolatos   
észrevétel   esetén   az   előző         bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni. 
- Az ajánlat kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magiban kell foglalni minden 
Ajánlattevői kifizetési igényt, ami a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges. 
- Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem 
háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentációban, a szerződésben 
meghatározott minőségű teljesítési kötelezettség alól. 
- Az  ajánlatban  szereplő  áraknak  fix  árnak  kell  lennie,  vagyis  az  Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással 
sem tehetnek változó irat tartalmazó ajánlatot. 
- Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

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:

100
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1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 
15 695 041 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék 
esetében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 
24 

14146253209Kiss-Iskolabútor Kft., Magyarország 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - BútorzatRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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:

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 
6 581 436 
 
Az értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ár-érték alapú ajánlat.

10830578241QUANTUM Kft., Magyarország 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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1. Bruttó ajánlati ár (HUF) 
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék esetében (min. 0 hónap, max. 24 
hónap) 
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőtlenebb: AK által rögzített legkedvezőtlenebb érték 
Alegkedvezőbb: AK által rögzített legkedvezőbb érték 
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Kedvezőbb értékelés módszere         
 
Magasabb érték 
Megajánlás maximum értéke 
Maximális érték 
24 
 
A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
 
Megajánlás minimum értéke 
Minimális érték 
0 
 
A minimális értéknél kisebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen! 
 
 
1. Bruttó ajánlati ár (HUF) 
- Ezen szemponton belül Ajánlatkérő a bruttó ajánlati árakat veti össze és a Kbt.szabályai szerint a legelőnyösebbet 
(legalacsonyabbat) preferálja. 
- A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Műszaki meghatározás, ártáblázat kitöltésével  és  ajánlatba  csatolásával  kell  
alátámasztani.  A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás sorin történt módosítások, 
pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható, figyelemmel kell lenni a Kbt. 55. §-ban foglaltakra. 
- Az ártáblázat tételeit az Ajánlattevőknek felül kell vizsgálniuk, és        ha  szükségesnek  tartják javasolniuk  kell  azok  javítását  és
/vagy  kiegészítését  a        kérdésfeltevés időszakában mindazzal, amit szükségesnek tartanak. Az Ajánlatkérő az        Ajánlattevők  
által  a  kérdésfeltevés  sorin  javasolt  javítási  és/vagy  kiegészítési        mennyiségi és műszaki észrevételeket felülvizsgálja, és annak 
indokoltsága esetén azt        a  válaszadáskor  megválaszolja,  vagyis  megadja  azokat  a  mennyiségi,  műszaki tételeket,   amit   az   
Ajánlattevőknek   az   ajánlatadásnál   figyelembe   kell   venni, figyelemmel kell lenni a Kbt. 55. §-iban foglaltakra is. 
- Ha az Ajánlattevő a kérdésfeltevés időszakiban nem jelzi az árazatlan kiírás tételeinek javítási és/vagy kiegészítési szükségességét, 
úgy az ilyen jellegű        észrevételeit (javítás és/vagy kiegészítés) - az azonos műszaki tartalom, azaz az        ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében – az ajánlatiban nem szerepeltetheti.  
- A  kibocsátott  árazatlan  kiírást,  az  abban  szereplő tételeket        hiánytalanul beárazva kell benyújtani. Például tételek 
összevonására, az Ajánlatkérő        által  megadottakon  felül  új  tétel  beírásira,  sor  üresen  hagyásira,  ha  csak  az         Ajánlatkérő 
erre nem ad lehetőséget a kiegészítő tájékoztatás megadása sorin) stb.        nincs   lehetőség.   A   költségvetéssel   kapcsolatos   

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:

100

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

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 95*10=950 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék 
esetében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 510=50 
Összesen: 1000

Szöveges értékelés:

1000Kiss-Iskolabútor Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Kiss-Iskolabútor Kft ajánlata érvényes, mivel megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban tovább a 
közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak.
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3A szerződés száma:

3 - JátékokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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:

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 
15 695 041 
 
Az értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ár-érték alapú ajánlat.

14146253209Kiss-Iskolabútor Kft., Magyarország 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.

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)

észrevétel   esetén   az   előző         bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni. 
- Az ajánlat kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magiban kell foglalni minden 
Ajánlattevői kifizetési igényt, ami a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges. 
- Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem 
háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentációban, a szerződésben 
meghatározott minőségű teljesítési kötelezettség alól. 
- Az  ajánlatban  szereplő  áraknak  fix  árnak  kell  lennie,  vagyis  az  Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással 
sem tehetnek változó irat tartalmazó ajánlatot. 
- Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Igen



EKR001552582021

1. Bruttó ajánlati ár (HUF) 
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék esetében (min. 0 hónap, max. 24 
hónap) 
P = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőtlenebb: AK által rögzített legkedvezőtlenebb érték 
Alegkedvezőbb: AK által rögzített legkedvezőbb érték 
Avizsgált:: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Kedvezőbb értékelés módszere         
 
Magasabb érték 
Megajánlás maximum értéke 
Maximális érték 
24 
 
A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során! 
 
Megajánlás minimum értéke 
Minimális érték 
0 
 
A minimális értéknél kisebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen! 

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:

100

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

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 95*10=950 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék 
esetében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 5*10=50 
Összesen: 1000

Szöveges értékelés:

1000Balázs-Diák Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 
12 139 393 
2. Az előírt jótállási időn (24 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék 
esetében (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 
24 
A Balázs-Deák Kft. ajánlata érvényes, mivel megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban tovább a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak.

13446976241Balázs-Diák Kft., Magyarország 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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:

1. Bruttó ajánlati ár (HUF): 
12 139 393 
 
Az értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ár-érték alapú ajánlat.

13446976241Balázs-Diák Kft., Magyarország 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

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)

 
 
1. Bruttó ajánlati ár (HUF) 
- Ezen szemponton belül Ajánlatkérő a bruttó ajánlati árakat veti össze és a Kbt.szabályai szerint a legelőnyösebbet 
(legalacsonyabbat) preferálja. 
- A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Műszaki meghatározás, ártáblázat kitöltésével  és  ajánlatba  csatolásával  kell  
alátámasztani.  A kiadott költségvetés kizárólag a jelen eljárásban adott kiegészítő tájékoztatás sorin történt módosítások, 
pontosítások alapján egészíthető ki, vagy pontosítható, figyelemmel kell lenni a Kbt. 55. §-ban foglaltakra. 
- Az ártáblázat tételeit az Ajánlattevőknek felül kell vizsgálniuk, és        ha  szükségesnek  tartják javasolniuk  kell  azok  javítását  és
/vagy  kiegészítését  a        kérdésfeltevés időszakában mindazzal, amit szükségesnek tartanak. Az Ajánlatkérő az        Ajánlattevők  
által  a  kérdésfeltevés  sorin  javasolt  javítási  és/vagy  kiegészítési        mennyiségi és műszaki észrevételeket felülvizsgálja, és annak 
indokoltsága esetén azt        a  válaszadáskor  megválaszolja,  vagyis  megadja  azokat  a  mennyiségi,  műszaki tételeket,   amit   az   
Ajánlattevőknek   az   ajánlatadásnál   figyelembe   kell   venni, figyelemmel kell lenni a Kbt. 55. §-iban foglaltakra is. 
- Ha az Ajánlattevő a kérdésfeltevés időszakiban nem jelzi az árazatlan kiírás tételeinek javítási és/vagy kiegészítési szükségességét, 
úgy az ilyen jellegű        észrevételeit (javítás és/vagy kiegészítés) - az azonos műszaki tartalom, azaz az        ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében – az ajánlatiban nem szerepeltetheti.  
- A  kibocsátott  árazatlan  kiírást,  az  abban  szereplő tételeket        hiánytalanul beárazva kell benyújtani. Például tételek 
összevonására, az Ajánlatkérő        által  megadottakon  felül  új  tétel  beírásira,  sor  üresen  hagyásira,  ha  csak  az         Ajánlatkérő 
erre nem ad lehetőséget a kiegészítő tájékoztatás megadása sorin) stb.        nincs   lehetőség.   A   költségvetéssel   kapcsolatos   
észrevétel   esetén   az   előző         bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni. 
- Az ajánlat kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magiban kell foglalni minden 
Ajánlattevői kifizetési igényt, ami a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges. 
- Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem 
háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentációban, a szerződésben 
meghatározott minőségű teljesítési kötelezettség alól. 
- Az  ajánlatban  szereplő  áraknak  fix  árnak  kell  lennie,  vagyis  az  Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással 
sem tehetnek változó irat tartalmazó ajánlatot. 
- Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. 
 
Ajánlatot nyújtottak még be az alábbi ajánlattevők, akiknek ajánlata nem került elbírálásra: 
 
1. részfeladat: Üzemeltetés eszközei 
Balázs-Deák Kft. 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A 
 
2. részfeladat: Bútorzat 
CPM Mobilier Kft. 6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5. 
Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc Corvin Utca 1. B. ép. 3. 
Balázs-Deák Kft. 1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A 
"HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1076 Budapest Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1. 
 
3. részfeladat: Játékok 
"HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1076 Budapest Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1. 

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:

2022.02.28Lejárata:2022.02.19Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2022.02.18

2022.02.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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