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II.szakasz: Tárgy

A szerződés hatályba lépésének napját követő 6 (hat) hónapig tartó szerződéses időszakban felmerülő, - az előző év azonos tárgyú 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Reklámajándéktárgyak beszerzése

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:

Reklámajándéktárgyak beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001600322022
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Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B
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Juhász Nikolett

juhasz.nikolett@uni-obuda.hu +36 16665674
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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:

210A 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

beszerzési igénye alapján kalkulált, tervezett mennyiségének megfelelő, azaz 26 611 db - különféle emblémázott reklámajándéktárgy 
beszerzése keretszerződés alapján.

Az eseti megrendelések kibocsátása nettó 35 000 000 Ft keretösszeg erejéig, az Ajánlatkérő tényleges, konkrét, aktuális igényeinek 
megfelelően, egyedi ütemezés szerint történnek. 

Az egyedi igények felmerülésének jellemzőiből, valamint a szerződés időtartamából adódóan pontos mennyiségi adatokat 
meghatározni nem lehet, erre való tekintettel Ajánlatkérő számára biztosított az átjárhatóság - az eseti megrendelések alkalmával - az 
egyes termékek mennyisége vonatkozásában. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eseti megrendelések alapján leszállításra kerülő 
reklámajándék tárgyak emblémázása is. 

A keretszerződés keretében az eseti megrendelések kibocsátása a keretösszeg erejéig, az Ajánlatkérő tényleges, konkrét, aktuális 
igényeinek megfelelően, egyedi ütemezés szerint történik. Az alkalmanként kibocsátott eseti megrendelések értéke nem lehet 
kevesebb mint nettó 30 000 Ft, azaz nettó harmincezer forint.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott „Ár részletező táblázat”-ban részletezi a 
közbeszerzéssel érintett termékek listáját, továbbá az egyes termékekkel szemben támasztott minimális műszaki paramétereket.
Az „Ár részletező táblázat” egyben az ajánlattevő által benyújtandó részletes árajánlatként, valamint szakmai ajánlatként is szolgál. 
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.

A közbeszerzés fentieken túlmenő részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Kbt. III. Része, XVII. Fejezete szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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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 37 334 300 Ft

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 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

13478975242Promission Marketingkommunikációs Kft., Magyarország 1141 Budapest, Lipótvár Utca 2 
31377/1

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 az ajánlati felhívásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott értékelési 
szempont alapján - az egyszerű sorba rendezés eredményeképpen - a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó 
érvényes ajánlatot adta.

Szöveges értékelés:

Promission Marketingkommunikációs 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 eleme: nettó ajánlati ár 37 334 300 Ft

13478975242Promission Marketingkommunikációs Kft., Magyarország 1141 Budapest, Lipótvár Utca 2 31377/1

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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● 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
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

25307012205ANIKAT-TRIO Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3800 Szikszó , Mészáros Lázár Utca 
21.

Ajánlatkérő előírta: Be kell nyújtani a rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul kitöltött „Ár részletező táblázat”-ot mint az egyes 
tételek egységárait is tartalmazó szakmai ajánlatot, amelynek a megajánlott termék gyártója, típusa, gyártói azonosító száma
/cikkszáma elnevezésű celláiba a megajánlott termék egyértelmű beazonosítására alkalmas módon szükséges megadni a kért 
adatokat.
Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét: a táblázat benyújtásának elmaradása, hiányos – a megajánlott termékek pontos 
beazonosítását nem tartalmazó – benyújtása ún. biankó ajánlatnak minősül, amely vonatkozásában hiánypótlásra nem kerülhet 
sor és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

Ajánlattevő által benyújtott Ár részletező táblázat 10-15.; 17-20.; 23-25.; 27.; 34-35.; 37.; 40.; 43-45.; 47.; 50.; 52-64.; 67-68.; 70-
75.; 77-79.; 82.; 86.; 88-108.; 110-111.  soraiban szereplő termékeknek az előírt műszaki feltételeknek való megfelelését 
Ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, ezért felvilágosítást kért arról, hogy a táblázat hivatkozott soraiban szereplő termékek 
cikkszámai alapján hogyan, milyen módon tudjuk minden kétséget kizáróan megállapítani a megajánlott termékek műszaki 
jellemzőit, ellenőrizni a minimális műszaki követelményeknek való megfelelést, miként alkalmasak az alkalmazott jelölések az 
egyértelmű beazonosításra.
Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 73. § (1) bek e) pontjára és a 71. § (8) bek-re. 

Ajánlattevő a hiánypótlás során az Ár részletező táblázat „H” oszlopának 10., 12. és 40. soraiban szereplő tételekre az eredeti 
ajánlatához képest eltérő gyártói azonosító számot/cikkszámot tüntetett fel módosítva ezzel az eredeti ajánlatát és megsértve a 
Kbt. 81.§ (11) bekezdésében rögzített ajánlati kötöttséget, miszerint a nyílt eljárásban az ajánlattevő az ajánlatához az 
ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség az Ár részletező táblázatban megtett szakmai ajánlata 
vonatkozásában is beállt, annak módosítására jogszerűen nincs lehetőség. Kbt. rögzíti, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása nem járhat a Kbt. 2. §-ának (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével, valamint annak során az 
ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a 
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható.
E korlátok azt hivatottak megakadályozni, hogy az ajánlat érdemi része alapvetőn módosuljon, azaz a hiánypótlás vagy a 
felvilágosítás megadása nem eredményezheti, hogy ajánlattevő – hiánypótlással, felvilágosítással – új ajánlatnak minősülő 
nyilatkozatot tegyen vagy dokumentumot nyújtson be. 
Ajánlattevő a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja megsértésével történő felvilágosítás megadásával - az Ár táblázatban új cikkszámú 
tételek feltüntetésével azaz ajánlata módosításával - a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó jelentős módosítást hajtott 
végre, így az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

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:

10248793241Spark Promotions Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1029 
Budapest, Kőfejtő Utca 2

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:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

-

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.12.02Lejárata:2022.11.22Kezdete:

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:

Az alábbiak szerint került sor hiánypótlás, felvilágosításkérés kibocsátására: 

1. Ajánlatkérő előírta a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k) és m) pontjának alkalmazását, amit az EKR nyilatkozatmintáival kért igazolni. 
Ajánlattevő (AT) a „Nyilatkozom, hogy AT nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya 
alatt.” valamint „Nyilatkozom, hogy AT a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a 
Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet.” kérdésekre NEM választ 
adott, amellyel a kizáró okok hatálya alá való tartozásról nyilatkozott. Nyilatkozatát hiánypótlás során sem módosította.

2. Ajánlatkérő meghatározta a műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményeit, ill. annak igazolási módját. AT nem 
nyújtotta be a műszaki-szakmai alkalmasság alátámasztására szolgáló referencia nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél 
által kiállított igazolást és azt hiánypótlás keretében sem pótolta. 

3. A felhívás VI.3.9.) pont 7. alpontja szerint: „Csatolni kell az AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró 
személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1), (2), (3) és (3a) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. Amennyiben AT személyes joga szerint nincsenek ezen okiratok vagy 
ezen okiratokkal egyenértékű okiratok, akkor ajánlattevőnek ajánlatában erről kell nyilatkoznia.” Ajánlattevő ajánlatában nem 
csatolta a hivatkozott dokumentumot, és azt hiánypótlás keretében sem pótolta.

4. A Felhívás VI.3.9. pont 5. pontjában AK előírta, hogy: „Ajánlattevőnek be kell nyújtani a nyilatkozatminta formájában 
rendelkezésre bocsátott, ajánlattevő által hiánytalanul kitöltött Ár részletező táblázat”-ot mint Ajánlattevő – az egyes tételek 
egységárait is tartalmazó - szakmai ajánlatát”. A Dokumentáció rendelkezett arról, hogy: az Ártáblázat a megajánlott termék 
gyártója, megajánlott termék típusa, a megajánlott termék gyártói azonosító száma/cikkszáma elnevezésű cellákba az AT által 
megajánlott termék egyértelmű beazonosítására alkalmas módon szükséges megadni a kért adatokat. Ajánlatkérő kötelessége a 
közbeszerzési eljárás során a benyújtott ajánlatok alapján megvizsgálni, ellenőrizni az ajánlattevői megajánlásokat – majd 
meggyőződni arról -, hogy azok az általa támasztott minimális műszaki-szakmai követelményeknek minden szempontból 
megfelelnek-e.
AT által benyújtott Ár részletező táblázatban szereplő termékeknek az előírt műszaki feltételeknek való megfelelését ajánlatkérő 
nem tudta ellenőrizni, ezért felvilágosítást kért ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az Ár részletező táblázatban szereplő 
valamennyi termék vonatkozásban feltüntetett cikkszámok alapján ajánlatkérő hogyan, milyen módon tudja minden kétséget 
kizáróan megállapítani a megajánlott termékeknek a műszaki jellemzőit,ellenőrizni a megajánlott termékeknek az előírt műszaki 
követelményeknek való megfelelést, miként alkalmasak az ajánlattevő által alkalmazott megjelölések az egyértelmű 
beazonosításra. Ajánlattevő a kért felvilágosítást nem nyújtotta be.

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlási határidőig Ajánlattevő a hiányok egyikét sem pótolta, a Kbt. 71. § (10) bek értelmében 
kizárólag az eredeti ajánlati példány vehető figyelembe az elbírálás során. 

A fentiekre tekintettel az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel: 
AT a kizáró okok hatálya alá tartozásról nyilatkozott; 
nem nyújtotta be az aláírási címpéldányt;
nem megállapítható a műszaki-szakmai alkalmasságnak való megfelelés;
megajánlását nem az előírt módon tette meg, az nem beazonosítható, az előírt feltételeknek való megfelelés nem 
megállapítható. 

A Kbt. 71. § (6) bek.értelmében a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótláskor nem pótolható. 

Érvénytelenség indoka:

2022.11.21

2022.11.21
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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:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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