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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)
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Dr.Kapcsolattartó személy:
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.uni-obuda.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Vasúti terepasztal alkotóelemek beszerzése II.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000207162020
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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:

60A 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 gördülő állomány, mozdonyok, vagonok I. 20 féle – 33 db 
 
2. rész: Modellező gördülő állománymozdonyok, vagonok II. 10 féle – 27 db 
 
3. rész: Modellező jelzők 5 féle – 110 db 
 
4. rész: Működtetéshez szükséges olvasó és chip 2 féle – 270 db 
 
5. rész: Modell működtető tápegység 2 féle – 50 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.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Kbt. III. rész XVII. fejezet

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak 1. rész: Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 1.551.660

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 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:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak 1. rész: Ajánlati ár (nettó 
HUF) az ártáblázat mindösszesen mezője alapján 1.551.660

Szöveges értékelés:

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. rész: Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat mindösszesen mezője alapján 1.551.660

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató 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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Modellező gördülő állomány,mozdonyok,vagonok I.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Ajánlatkérő a PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 2. részre adott ajánlatát 2020. szeptember 08. napján 
érvénytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az nem felel meg a felhívás és a dokumentáció előírásainak: 
 
Az érvénytelenség indoka: 
 
1. PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1.        Előírás: 
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában M/1. alkalmasság körében ajánlatkérő előírta, hogy Ajánlattevőnek cégszerű 
nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész tárgyához kapcsolódó szállításait.  
A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
- a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),  
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége,  
- a szállítás tárgyát,  
- a korábbi szállítás mennyiségét (db);  

13976837220PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8799 Dötk, Fő Utca 39

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 szerződés száma:

2 - Modellező gördülő állománymozdonyok, vagonok II.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:

Nem

Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 2. részére kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be ajánlatkérő a tárgyi eljárás 2. részét a 
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította.
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Ajánlatkérő a PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 3. részre adott ajánlatát 2020. szeptember 08. napján 
érvénytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az nem felel meg a felhívás és a dokumentáció előírásainak: 
 

13976837220PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8799 Dötk, Fő Utca 39

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 szerződés száma:

3 - Modellező jelzők 5 féleRész száma, elnevezése:

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

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik.  
 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § 
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
         
        A dokumentumok a feltöltött nyilatkozatmintát kitöltve, cégszerűen aláírt formában, a papír alapú dokumentum egyszerű 
elektronikus – lehetőség szerint széles körben használt .pdf fájlformátumban – másolataként nyújtandók be. 
Megállapítás: 
Ajánlattevő a 2.,  részre adott ajánlata vonatkozásában, az Ajánlatkérő által az EKR rendszeren keresztül a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint 2020. június 29. napján megküldött igazolásokra történő felhívásra, és a 2020. július 13. napján megküldött 
igazolások hiánypótlási felhívásra elmulasztotta benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész (2. rész) 
tárgyához kapcsolódó szállításait. 
 
Ajánlattevő a 2.  részre adott ajánlata vonatkozásában nem igazolta a felhívás III.1.3) pontja M/1 szerinti alkalmasságát. 
 
Mindezek alapján ajánlattevő 2. részre adott ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

Nem

Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás 3. részére benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát  ajánlatkérő a tárgyi eljárás 3. részét a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
eredménytelennek nyilvánította.
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Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

4. rész: Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat mindösszesen mezője alapján 331 850

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató 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:

2A szerződés száma:

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

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

Az érvénytelenség indoka: 
 
1. PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1.        Előírás: 
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában M/1. alkalmasság körében ajánlatkérő előírta, hogy Ajánlattevőnek cégszerű 
nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész tárgyához kapcsolódó szállításait.  
A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
- a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),  
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége,  
- a szállítás tárgyát,  
- a korábbi szállítás mennyiségét (db);  
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik.  
 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § 
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
         
        A dokumentumok a feltöltött nyilatkozatmintát kitöltve, cégszerűen aláírt formában, a papír alapú dokumentum egyszerű 
elektronikus – lehetőség szerint széles körben használt .pdf fájlformátumban – másolataként nyújtandók be. 
Megállapítás: 
Ajánlattevő a 3.  részre adott ajánlata vonatkozásában, az Ajánlatkérő által az EKR rendszeren keresztül a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint 2020. június 29. napján megküldött igazolásokra történő felhívásra, és a 2020. július 13. napján megküldött 
igazolások hiánypótlási felhívásra elmulasztotta benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész (3. rész) 
tárgyához kapcsolódó szállításait. 
 
Ajánlattevő a 3.  részre adott ajánlata vonatkozásában nem igazolta a felhívás III.1.3) pontja M/1 szerinti alkalmasságát. 
 
Mindezek alapján ajánlattevő 3. részre adott ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

Igen
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Ajánlatkérő a PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 4. részre adott ajánlatát 2020. szeptember 08. napján 
érvénytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az nem felel meg a felhívás és a dokumentáció előírásainak: 
 
Az érvénytelenség indoka: 
 
1. PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1.        Előírás: 
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában M/1. alkalmasság körében ajánlatkérő előírta, hogy Ajánlattevőnek cégszerű 
nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész tárgyához kapcsolódó szállításait.  
A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
- a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),  
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége,  
- a szállítás tárgyát,  
- a korábbi szállítás mennyiségét (db);  
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata érvényes megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. 4. rész: Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 331 850

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 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:

Ajánlattevő ajánlata érvényes megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. 4. rész: Ajánlati ár (nettó 
HUF) az ártáblázat mindösszesen mezője alapján 331 850

Szöveges értékelés:
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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 ajánlata érvényes megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. 5. rész: Ajánlati ár (nettó 
HUF) az ártáblázat mindösszesen mezője alapján 550 725

Szöveges értékelés:

Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

5. rész: Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat mindösszesen mezője alapján 550 725

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató 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:

3A szerződés száma:

5 - Modell működtető tápegység 2 féleRész száma, elnevezése:

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

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik.  
 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § 
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
         
        A dokumentumok a feltöltött nyilatkozatmintát kitöltve, cégszerűen aláírt formában, a papír alapú dokumentum egyszerű 
elektronikus – lehetőség szerint széles körben használt .pdf fájlformátumban – másolataként nyújtandók be. 
Megállapítás: 
Ajánlattevő a 4.  részre adott ajánlata vonatkozásában, az Ajánlatkérő által az EKR rendszeren keresztül a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint 2020. június 29. napján megküldött igazolásokra történő felhívásra, és a 2020. július 13. napján megküldött 
igazolások hiánypótlási felhívásra elmulasztotta benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész (4. rész) 
tárgyához kapcsolódó szállításait. 
 
Ajánlattevő a 4.  részre adott ajánlata vonatkozásában nem igazolta a felhívás III.1.3) pontja M/1 szerinti alkalmasságát. 
 
Mindezek alapján ajánlattevő 4. részre adott ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

Igen



EKR000207162020

Ajánlatkérő a PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 5. részre adott ajánlatát 2020. szeptember 08. napján 
érvénytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az nem felel meg a felhívás és a dokumentáció előírásainak: 
 
Az érvénytelenség indoka: 
 
1. PhS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1.        Előírás: 
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában M/1. alkalmasság körében ajánlatkérő előírta, hogy Ajánlattevőnek cégszerű 
nyilatkozatban ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész tárgyához kapcsolódó szállításait.  
A referenciaigazolásnak / referencia nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:  
- a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével),  
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége,  
- a szállítás tárgyát,  
- a korábbi szállítás mennyiségét (db);  
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 
erőforrására (is) támaszkodik.  
 
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § 
(1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és az ajánlatok bírálata során az igazolások benyújtásának a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti 
ajánlatkérő általi előírásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 
igazolnia az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést. Csatolni kell továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
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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:

Ajánlattevő ajánlata érvényes megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. 5. rész: Ajánlati ár (nettó HUF) az ártáblázat 
mindösszesen mezője alapján 550 725

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 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)
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Figyelemmel arra, hogy a Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata az 
ajánlatkérő előzetesen tervezett nettó 928.424,- Ft fedezetét meghaladja, ajánlatkérő a fedezetet kiegészíti nettó 623.236,- Ft 
össszeggel olyan mértékben hogy az a megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez elegendő legyen. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő a 4. rész vonatkozásában benyújtott ajánlata az 
ajánlatkérő előzetesen tervezett nettó 210.000,- Ft fedezetét meghaladja, ajánlatkérő a fedezetet kiegészíti nettó 121.850,- Ft 
össszeggel olyan mértékben hogy az a megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez elegendő legyen. 
 
Figyelemmel arra, hogy a MES-TECH Kft. a 3. részre adott ajánlata vonatkozásában a megadott határidőben az ajánlati kötöttségének 
az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldéséig történő meghosszabbítására kifejezett nyilatkozatot nem küldött, úgy kell 
tekinteni, hogy a 3. részre adott ajánlatát nem tartja fenn.

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 az 1.  rész vonatkozásában a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a tíznapos időtartam letelte 
előtt is megköthető, tekintettel arra, hogy a nyílt eljárásban az 1. rész tekintetében csak egyetlen ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.09.21Lejárata:2020.09.12Kezdete:

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:

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
         
        A dokumentumok a feltöltött nyilatkozatmintát kitöltve, cégszerűen aláírt formában, a papír alapú dokumentum egyszerű 
elektronikus – lehetőség szerint széles körben használt .pdf fájlformátumban – másolataként nyújtandók be. 
Megállapítás: 
Ajánlattevő az 5.  részre adott ajánlata vonatkozásában, az Ajánlatkérő által az EKR rendszeren keresztül a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint 2020. június 29. napján megküldött igazolásokra történő felhívásra, és a 2020. július 13. napján megküldött 
igazolások hiánypótlási felhívásra elmulasztotta benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a megajánlott rész (5. rész) 
tárgyához kapcsolódó szállításait. 
 
Ajánlattevő az 5.  részre adott ajánlata vonatkozásában nem igazolta a felhívás III.1.3) pontja M/1 szerinti alkalmasságát. 
 
Mindezek alapján ajánlattevő 5. részre adott ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

2020.09.11

2020.09.11
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