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1A szerződés száma:

1 - Modellező festékek és ragasztók 47 féleRész 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:

2019.11.11

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

1. rész: Modellező festékek és ragasztók 47 féle - 367 db 2. rész: Modellező környezeti kiegészítő elemek I. 129 féle – 524 db 3. rész: 
Modellező gördülő állomány, mozdonyok, vagonok 35 féle – 65 db 4. rész: Modellező gördülő állománymozdonyok, vagonok 23 féle – 
53 db 5. rész: Modellező jelzők 5 féle – 140 db 6. rész: Működtetéshez szükséges olvasó és chip 2 féle – 750 db 7. rész: Modell 
működtető tápegység 2 féle – 52 db 8. rész: Modellező környezeti kiegészítő elemek II. 77 féle – 417 db 9. rész: Modellező környezeti 
kiegészítő elemek III. 53 féle – 475 db Ajánlat részenként csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki követelményeket az 
ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vasúti terepasztal alkotóelemek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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

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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 284 844

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az 
ártáblázat mindösszesen mezője alapján 284 844

Szöveges értékelés:

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 284 844

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 2 555 173

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az 
ártáblázat mindösszesen mezője alapján 2 555 173

Szöveges értékelés:

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 2 555 173

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Modellező környezeti kiegészítő elemek I. 129 féleRész 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

Igen
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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 ajanlátot 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 szerződés száma:

3 - Modellező gördülő állomány,mozdonyok,vagonok 35 f.Rész 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:

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:

Nem

Figyelemmel arra, hogy senki nem nyújtott be ajánlatot a 3. részre, a tárgyi eljárás 3. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelen.
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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 ajanlátot 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 szerződés száma:

5 - Modellező jelzők 5 féleRész száma, elnevezése:

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 ajanlátot 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 szerződés száma:

4 - Modellező gördülő állománymozdonyok, vagonok 23 f.Rész száma, elnevezése:

Nem

Figyelemmel arra, hogy senki nem nyújtott be ajánlatot a 4. részre, a tárgyi eljárás 4. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelen.

Nem

Figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az 5. rész vonatkozásában, a tárgyi eljárás 5. része a Kbt. 75. § (
1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - Modell működtető tápegység 2 féleRész száma, elnevezése:

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 ajanlátot 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 szerződés száma:

6 - Működtetéshez szükséges olvasó és chip 2 féleRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő a MES-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság 5. részre adott ajánlatát 2020. január 24. napján érvénytelenné 
nyilvánította. Az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a „Felhívás igazolások benyújtására - Vasúti terepasztal alkotóelemek 
beszerzése - Óbudai Egyetem.pdf” dokumentumban, valamint az EKR Igazolások benyújtására való felkérés eljárási cselekmény 
Kommunikáció fülén, a Nyilatkozatok benyújtási határideje pontban egyértelműen 2020.01.21. napja 10:00 órájában jelölte meg 
az igazolások benyújtási határidejét. Ajánlattevő azonban az általa megajánlott 5. rész vonatkozásában a fenti határidőben 
elmulasztotta benyújtani a Felhívás III.1.1) pontja alapján, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-j), m) és q) pontja szerinti, valamint a 62. §
(1) bekezdés k) pont ka), kb) alpontjára vonatkozóan meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról szóló igazolásait. Tekintettel 
arra, hogy Ajánlattevő a „Felhívás igazolások benyújtására - Vasúti terepasztal alkotóelemek beszerzése - Óbudai Egyetem.pdf” 
dokumentumban kért kizáró okok igazolásait az általa megajánlott 5. rész vonatkozásában nem nyújtotta be a 2020.01.21. napja 
10:00 órai határidőre, így az 5. részre adott ajánlata a bírálat során a továbbiakban figyelembe nem vehető. Mindezek alapján a 
MES-TECH Korlátolt Felelősségű Társaság 5. részre adott ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontjára figyelemmel érvénytelen.

25152788242MES-TECH Kft., 1149 Budapest, Pósa Lajos Utca 15.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

Figyelemmel arra, hogy senki nem nyújtott be ajánlatot a 6. részre, a tárgyi eljárás 6. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelen.

Nem
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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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az 
ártáblázat mindösszesen mezője alapján 2 202 361

Szöveges értékelés:

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 2 202 361

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

8A szerződés száma:

8 - Modellező környezeti kiegészítő elemek II. 77 féleRész száma, elnevezése:

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 ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Figyelemmel arra, hogy senki nem nyújtott be ajánlatot a 7. részre, a tárgyi eljárás 7. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
eredménytelen.

Igen
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Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 1 795 292

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

9A szerződés száma:

9 - Modellező környezeti kiegészítő elemek III. 53 félRész 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:

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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 2 202 361

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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:

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

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:

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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 1 795 292

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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:

Ajánlatevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlati ár (nettó HUF) az 
ártáblázat mindösszesen mezője alapján 1 795 292

Szöveges értékelés:

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Figyelemmel arra, hogy a QUANTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő az 1. részre a legalacsonyabb árat ajánlotta, de az 
ajánlatkérő előzetesen tervezett nettó 221.252,- Ft fedezetét meghaladja, ajánlatkérő a fedezetet kiegészíti nettó 63.592,- Ft összeggel
olyan mértékben, hogy az a megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez elegendő legyen. Figyelemmel arra, hogy a QUANTUM 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a 2. részre a legalacsonyabb árat ajánlotta, de az ajánlatkérő előzetesen tervezett nettó 
2.493.559,- Ft fedezetét meghaladja, ajánlatkérő a fedezetet kiegészíti nettó 61.614,- Ft összeggel olyan mértékben, hogy az a 
megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez elegendő legyen. Figyelemmel arra, hogy a QUANTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő a 8. részre legalacsonyabb árat ajánlotta, de az ajánlatkérő előzetesen tervezett nettó 2.006.590,- Ft fedezetét meghaladja, 
ajánlatkérő a fedezetet kiegészíti nettó 195.771,- Ft összeggel olyan mértékben, hogy az a megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez 
elegendő legyen.

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:

A szerződés valamennyi eredményes rész vonatkozásában a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a tíznapos időtartam letelte előtt
is megköthető, tekintettel arra, hogy a nyílt eljárásban valamennyi eredményes rész tekintetében csak egyetlen ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.06Lejárata:2020.01.28Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.01.27

2020.01.27




