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Alkalmasság indokolása: ajánlattevő megfelelő tartalommal benyújtotta az alkalmassága igazolásáról szóló nyilatkozatát, 
amelyből megállapítható, hogy rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott referenciával. Ajánlati ár: 

12712698208Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9300 Csorna, Soproni Út 125

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1. részRész 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:

16A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 015-030379A 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

1. részben: 2 db. Tanári asztal I. 2 db. Tanári asztal II. 40 db. Tanuló asztal 4 db. Irattartó 4 db. Ajtós polcos felsőszekrény 4 db. 2 
Ajtós polcos szekrény 6 db. Tanári szék 46 db. Tanulószék 2 db. Fotel 1 db. Kör alakú dohányzóasztal 2 db. Táblarendszer 4 db. 
Mozgatható projekt asztal 14 db. Ajtós polcos falra szerelhető szekrény 4 db. Roló I. 1 db. Roló II. beszerzése a Dokumentációban 
meghatározott műszaki tartalom szerint. 2. részben: 2 db. vezetői szék beszerzése a Dokumentációban meghatározott műszaki 
tartalom szerint. 3. részben: 2 db. Íróasztal 2 db. Konténer 1 db Szekrény I. 1 db. Szekrény II. 1 db. Sarok szekrény 4 db. Magas 
szekrény 2 db. Magas akasztós szekrény 1 db. Magas sarok szekrény beszerzése a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom 
szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő a hiánypótlása során nem nyilatkozott az EEKD II. részében A: A gazdasági szereplőre 
vonatkozó információk körében „Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők 
hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?” 
kérdésre. A BB a beérkezett hiánypótlások alapján megállapítja, hogy az ajánlattevő ajánlatában benyújtott EEKD II. része a 
hiánypótlási felhívást követően sem tartalmaz nyilatkozatot arra nézve, hogy a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (
minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, valamint az EEKD III. része a hiánypótlási felhívást követően sem 
megfelelő nyilatkozatot tartalmaz arra nézve, hogy az „Üzleti tevékenység felfüggesztése” vonatkozásában tett nemleges 
nyilatkozatát alátámasztó információ elektronikusan elérhető, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

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

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 4 224 206.- HUF Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlati árat 
tartalmazó érvényes ajánlatot.

12712698208Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9300 Csorna, Soproni Út 125

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

nettó 4 224 206.- HUF
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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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 116 200.- HUF Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlati árat 
tartalmazó ajánlatot.

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: ajánlattevő megfelelő tartalommal benyújtotta az alkalmassága igazolásáról szóló nyilatkozatát, 
amelyből megállapítható, hogy rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott referenciával. Ajánlati ár: 
nettó 116 200.- HUF

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

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:

2 - 2. részRész száma, elnevezése:

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

alapján, mivel a benyújtandó EEKD a hiánypótlási felhívásokat követően sem került megfelelő tartalommal benyújtásra, így az 
nem felel meg a Dokumentációban előírt követelményeknek, amely szerint az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
3-7. §-ai szerint kitöltve kell azt csatolnia az ajánlatban.

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: ajánlattevő megfelelő tartalommal benyújtotta az alkalmassága igazolásáról szóló 
referencianyilatkozatát, amelyből megállapítható, hogy rendelkezik az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott 
referenciával. Ajánlati ár: nettó 571 800.- HUF

12223466241ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza 
Utca 7/c. ép. fszt. B303

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

9A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 3. részRész száma, elnevezése:

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

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:

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.07.30Lejárata:2020.07.20Kezdete:

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:

Ajánlattevő a 2020. május 13. napján kelt hiánypótlási felhívás alapján jelzett hiányosságok vonatkozásában elmulasztotta a 
hiányok pótlását, ezért ajánlatkérőnek a bírálat során az eredeti ajánlatot, valamint a 2020. május 5. napján benyújtott 
hiánypótlást kell figyelembe vennie, amely alapján megállapítható, hogy ajánlattevő nem nyilatkozott az EEKD II. részében A: A 
gazdasági szereplőre vonatkozó információk körében „Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) 
gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési 
rendszer keretében)?” kérdésre, míg az EEKD III. részében C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai 
kötelességszegéssel kapcsolatos okok körében a „Csődegyezség hitelezőkkel” kérdésre nem megfelelő választ adott. Az 
ajánlattevő ajánlatában benyújtott EEKD II. része a hiánypótlási felhívást követően sem tartalmaz nyilatkozatot arra nézve, hogy 
a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert (minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, valamint az EEKD III. része a
hiánypótlási felhívást követően sem megfelelő nyilatkozatot tartalmaz arra nézve, hogy a „Csődegyezség hitelezőkkel” 
vonatkozásában tett nemleges nyilatkozatát alátámasztó információ elektronikusan elérhető, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel a benyújtandó EEKD a hiánypótlási felhívásokat követően sem került megfelelő 
tartalommal benyújtásra, így az nem felel meg a Dokumentációban előírt követelményeknek, amely szerint az ajánlattevőnek a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve kell azt csatolnia az ajánlatban.

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

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 571 800.- HUF Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlati árat 
tartalmazó ajánlatot.

12223466241ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c
. ép. fszt. B303

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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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:

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: 2020.07.20

2020.07.20




