
EKR000464042021 2021.06.07 11:29:37

II.szakasz: Tárgy

Tisztítószerek 2021-2022 beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665755Fax:Telefon:E-mail:

EszterDr.Kapcsolattartó személy:

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

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Tisztítószerek 2021-2022 beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000464042021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 15773063241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kiss Judit

kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu +36 16665755
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

81A 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

Tisztítószerek beszerzése két évre kötendő keretjellegű adásvételi szerződés keretén belül, a közbeszerzési dokumentáció V. 
fejezetében meghatározott műszaki tartalom szerint, tervezetten 102830 db tisztítószer, nettó 60.033.910.- Ft keretösszeg erejéig. 
Ajánlatkérő a felhívásban és a műszaki leírásban rögzített előírások, termékmegjelölés, típus helyett azzal egyenértékű megajánlást is 
elfogad, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése). Az Ajánlattevő elfogadja, hogy a rendelések 
beérkezése alkalomszerűen történik, és a rendelt termékek szállítását legkésőbb az Ajánlatkérő eseti megrendeléseinek 
visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül teljesíti a feltüntetett teljesítési helyszíneken.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen



EKR000464042021

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:

Ajánlattevő adta a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 
és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy 
megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlati ára:nettó 51.092.160,- Ft.

10902831241Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1054 Budapest, Akadémia Utca 16

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:

Ajánlattevő adta a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt 
nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt 
alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlati ára:nettó 51.092.160,- Ft.

Szöveges értékelés:

Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő adta a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 
és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy 
megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlati ára:nettó 51.092.160,- Ft.

10902831241Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1054 Budapest, Akadémia Utca 16

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

10A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2021.06.17Lejárata:2021.06.08Kezdete:

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 hiánypótlásában a helyettesítő termékekre vonatkozó adatlapokat/termékleírásokat csatolta, a felvilágosítás nyújtás 
keretében a kérdéses megnevezéseket egyrészt kiegészítette, ugyanakkor 6 tétel esetében esetében módosította szakmai 
ajánlatában a megajánlott termék márkáját, vagy megnevezését, ill. a kiszerelési egységet. 
 
3. sorszám        Hiánypótlás során újra benyújtott ajánlatban megajánlott termék megnevezése: Tork Advanced Mini Jumbo 2 
rétegű toalettpapír, 12 tekercs/karton, 170 méter, 19 cm átmérő, Eredetileg megajánlott termék megnevezés:Famylia papír 170 
m,12 tek/karton 19 cm 
6. sorszám Hiánypótlás során újra benyújtott ajánlatban megajánlott termék megnevezése: Tork Advanced Singlefold 
hajtogatott kéztörlő - 290184, 23x23 cm, 200 lap/csomag, "Z" hajtogatott, Eredetileg megajánlott termék megnevezés:        
Smile papír 23x23 200 lap/csomag 
31. sorszám, Hiánypótlás során újra benyújtott ajánlatban megajánlott termék megnevezése: Sanytol fertőtlenítő tisztítókendő , 
100%-ban lebomló, klórmentes, 24 db/csomag, Eredetileg megajánlott termék megnevezés: Neogranormon törlőkendő sensitive 
55 db 
37. sorszám, Hiánypótlás során újra benyújtott ajánlatban megajánlott termék megnevezése: Bonus Inox spirál fém súroló, 
fémdörzsi, 2 db/csomag, Eredetileg megajánlott termék megnevezés: Bonus inox maxi spirál dörzsi 30 gramm 
91. sorszám, Hiánypótlás során újra benyújtott ajánlatban megajánlott termék megnevezése        : Hip-Tom háztartási vízkőoldó, 
1000 ml, 5-10% sósav tartalommal, Eredetileg megajánlott termék megnevezés:Háztartási sósav, 20%-os, 1000 ml 
114. sorszám, Hiánypótlás során újra benyújtott ajánlatban megajánlott termék megnevezése: CIF Prof. Multi Surface általános 
felülettisztító 400 ml, Eredetileg megajánlott termék megnevezés: Pronto Multi Surface felülettisztító aeroszol, 250 ml 
 
A szakmai ajánlatot egy konkrét termék megnevezéssel kellett megadni. Maga az ajánlatokban szereplő megnevezés (szerinti 
termék) az, amire beáll az ajánlattevő ajánlati kötöttsége. A névben szereplő márkanév a termék nevében szerepel, ez magának 
a terméknek a jól beazonosítható megnevezése. Ajánlattevő a megajánlott termék megváltoztatásával megsértette ajánlati 
kötöttségét, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. A fentieket támasztja alá a Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.519/13/2015. sz. határozata is. 
 
 
 
  

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10835449242Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Hungária 
Körút 162-164.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2021.06.07

2021.06.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3.9. További információk 13. pontjában megfogalmazottakra Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) 
bekezdésében foglaltakat alkalmazta. 
Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatára nem került sor: 
 
Ajánlattevő rövid neve,Cím,Adószám 
 
I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Kft.1044 Budapest, Ezred u.2.        25049813241 
Gilux Hungary Kft.        1101 Budapest, Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.         22987392242 
Brilliance Distributor Kft.        1224 Budapest,Damjanich u.12.        13619141243 
FCB HUNGARY ZRT.        1028 Budapest, Hidegkúti Út 90/b        24082204241 
Kávézó Kft.        2016 Leányfalu, Petőfi u.13.        23514858213 
PEPEX Hungary Ügynöki Nagykereskedelmi Kft.        3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc utca 4.        27920396210 
Human Hygiene Kft.        1163 Budapest, Datolya u.40.        12087783242 
PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.        2143 Kistarcsa, Külterület 0260/27 hrsz. 0260/27hrsz        13038153213 
 
Óbudai Egyetem ajánlatkérő közbeszerzési eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján, mint feltételes közbeszerzési eljárást folytatta 
le.  
Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 

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:
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