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II.szakasz: Tárgy

Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban specifikált mérőműszereknek, a megadott 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Mérőműszerek, mérőeszközök valamint egyéb eszközök

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://uni-obuda.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://uni-obuda.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665605Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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:

Mérőműszerek, mérőeszközök valamint egyéb eszközökKözbeszerzés 
tárgya:
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

217A 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

mennyiségben, adásvétel keretében Ajánlatkérőre történő átruházása, továbbá Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az eszközöknek 
az egyes részek tekintetében meghatározott teljesítési helyre történő leszállítása is.
Ajánlatkérő, a beszerezni kívánt eszközök sajátosságait figyelembe véve részajánlat tételére biztosít lehetőséget az alábbi négy rész 
tekintetében:

I. Rész: Általános mérőműszerek
1.)        Oszcilloszkóp szonda - 50 db
2.)        Rugós erőmérő, átlátszó, 100N - 4 db
3.)        Jelgenerátor 1. - 1 db
4.)   Oszcilloszkóp 1. - 2 db
5.)   Labortápegység, szabályozható kalibrált egyenáramú tápegység - 2 db 
6.)        Jelgenerátor 2. - 2 db
7.)        Multiméter - 1 db
8.)        Tolómérő órás - 2 db
9.)        Tolómérő digitális - 2 db
10.) Analóg multiméter - 10 db 
11.) Digitális multiméter - 10 db
12.) Többcsatornás tápegység - 14 db
13.) Függvénygenerátor - 14 db 
14.) Oszcilloszkóp 2.- 14 db
15.) Kézi multiméter - 32 db 

II. Rész: Felsőrendű digitális szintező és tartozékai
Felsőrendű digitális szintező műszer és tartozékai 1 db

III. Rész: Objektív 
Objektív Olympus DSX1000 3D Opto-Digitális mikroszkóphoz 1 db

IV. Rész: Villamos gépek
1.)        Kefés háromfázisú szinkrongenerátor 1 db
2.)        Négypólusú, háromfázisú aszinkron motor 3 db
3.)        Servo Motor 1 db

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.2.5) 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:

FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
pont x 5 súlyszám = 0 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 0 pont x 20 
súlyszám = 0 súlyozott pontszám 

Szöveges értékelés:

750FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
műszaki illetve szakmai alkalmasságát. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint):10 549 200 Ft
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma  egész napokban kifejezve): 0

12304727241FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1021 
Budapest, Heinrich István Utca 9

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 - Általános mérőműszerekRész 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:

Igen
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Felsőrendű digitális szintező és tartozékaiRész 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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 10 549 200 Ft
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, 
ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

12304727241FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1021 Budapest, Heinrich István Utca 9

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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: egyenes arányosítás,
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): egyenes arányosítás

Igen
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 5 799 000 Ft
Az ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, 
ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

12671371241Leica Geosystems Hungary Kereskedelmi Kft., Magyarország 1138 Budapest, Marina Sétány 
1. P. lház. fszt. Ü-15.

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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: egyenes arányosítás,
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): egyenes arányosítás

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:

A Leica Geosystems Hungary Kereskedelmi Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési 
szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 
10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 10 pont x 
20 súlyszám = 200 súlyozott pontszám 

Szöveges értékelés:

1000Leica Geosystems Hungary Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
műszaki illetve szakmai alkalmasságát. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 5 799 000 Ft
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 1
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 20

12671371241Leica Geosystems Hungary Kereskedelmi Kft., Magyarország 1138 Budapest, Marina Sétány 1. P. 
lház. fszt. Ü-15.

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
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1000Unicam Magyarország Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
műszaki illetve szakmai alkalmasságát. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére.

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 1 419 235 Ft
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 1
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 30

10853940242Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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:

3 - ObjektívRész 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

Igen
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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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1 419 235 Ft
Az ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, 
ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

10853940242Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: egyenes arányosítás,
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): egyenes arányosítás

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:

Az Unicam Magyarország Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési szempontokra az 
ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 
10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 10 pont x 
20 súlyszám = 200 súlyozott pontszám 

Szöveges értékelés:
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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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: egyenes arányosítás,
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): egyenes arányosítás

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:

FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta: 
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
pont x 5 súlyszám = 0 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 0 pont x 20 
súlyszám = 0 súlyozott pontszám 

Szöveges értékelés:

750FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
műszaki illetve szakmai alkalmasságát. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére.
Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 5 085 000 Ft
Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 60 napos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma egész napokban kifejezve): 0

12304727241FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1021 
Budapest, Heinrich István Utca 9

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:

4 - Villamos gépekRész száma, elnevezése:

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

Igen
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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:

2022.12.08Lejárata:2022.11.29Kezdete:

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

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 5 085 000 Ft
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, 
ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő 
számára legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

12304727241FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1021 Budapest, Heinrich István Utca 9

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

2022.11.28

2022.11.28
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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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