ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001087992018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Szállítási szerződés bútorok beszerzésére, átalakítására, szerelésére,

Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

keretmegállapodásos eljárás keretében”

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

HU333

NUTS-kód:

6720

Ország:

Magyarország

Dugonics Tér 13

Egyéb cím adatok:

Fülöpné Zimacsek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Anikó

+36 62545857

Fax:

+36 62545073

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

bikaline.andrea@electool.com

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

1123

Ország:

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Bikaliné Bodnár
Telefon:

+36 202364516

Andrea
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.electool.com

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Szállítási szerződés bútorok beszerzésére, átalakítására, szerelésére, keretmegállapodásos eljárás keretében”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Irodabútorok, oktatási bútorok, laboratóriumi bútorok, egészségügyi bútorok, kollégiumi bútorok gyártása, szállítása, beüzemelése,
bútor átalakítás és bútor szerelés, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki specifikációban felsorolt
bútorokkal műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 7 rész/tétel. 1-7. részajánlati körben részenként
legfeljebb nettó 8.500.000,- Ft összegig történhet megrendelés. A darabszám az adott részen belüli fajtamennyiségeket jelöli.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az adott részajánlati körben csak felmerülő igény esetén fog megrendelést adni a
keretmegállapodás második körében, vagy akár a Kbt. 104. § (7) bekezdése alkalmazásával más közbeszerzési eljárás bonyolít le. 1.
részajánlati kör: 32 db 2. részajánlati kör: 15 db 3. részajánlati kör: 7 db 4. részajánlati kör: 8 db 5. részajánlati kör: 13 db 6.
részajánlati kör: 22 db 7. részajánlati kör: 23 db Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy
részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát. További meghatározás a terméklista terjedelmére tekintettel a jelen pontban
nem ismertethető, azonban a részletes terméklista, valamint a termékek részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok
részét képező táblázatban megismerhető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.12.21
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Irodabútorok gyártása, szállítása, beüzemelése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni Út 125

12712698208

Összesen ajánlati ár (nettó): 1.797.580,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (nettó): 988.8700,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (nettó): 866.330,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:
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Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a harmadik legalacsonyabb
összegű ajánlatot tette.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a második legalacsonyabb
összegű ajánlatot tette.

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 866.330,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.

Adószáma
14146253209

− ajánlata nem felel meg a a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően
a követelményeknek való megfelelést, − az ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok, (Ajánlatkérő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján történt felhívására nem nyújtotta be az ajánlati felhívás III.1.
pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények igazolásait) − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt
kizáró okok,

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

- ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Oktatási bútorok gyártása, szállítása, beüzemelése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 886.050,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 973.460,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

EKR001087992018

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a második legalacsonyabb
összegű ajánlatot tette.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 886.050,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.

14146253209

− ajánlata nem felel meg a a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően
a követelményeknek való megfelelést, − az ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok, (Ajánlatkérő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján történt felhívására nem nyújtotta be az ajánlati felhívás III.1.
pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények igazolásait) − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt
kizáró okok,

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - Labor. bútorok gyártása,szállítása beüzemelése

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

EKR001087992018

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 621.000,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 684.080,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a második legalacsonyabb
összegű ajánlatot tette.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő

EKR001087992018

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 621.000,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

4 - Eü. bútorok gyártása,szállítása,beüzemelése
1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

EKR001087992018

Igen

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 367.800,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 404.680,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette.

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a második legalacsonyabb
összegű ajánlatot tette.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 367.800,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és

EKR001087992018

ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.

14146253209

− ajánlata nem felel meg a a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően
a követelményeknek való megfelelést, − az ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok, (Ajánlatkérő a Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján történt felhívására nem nyújtotta be az ajánlati felhívás III.1.
pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények igazolásait) − vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt
kizáró okok,

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

5 - Kollégiumi bútorok gyártása,szállítása,beüzemelése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

EKR001087992018

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 687.200,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette egyedüli érvényes ajánlattevőként.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 687.200,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

Adószáma
11878238204

− ajánlata nem felel meg a a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően
a követelményeknek való megfelelést, − az ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok, (Ajánlatkérő Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján történt felhívására Ajánlattevő által benyújtott

EKR001087992018

referenciaigazolásokban észlelt nem egyértelmű kijelentésre valamint hiányosságokra nem nyújtotta be az ajánlati felhívás III.1.
pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények megfelelő igazolásait) − vele szemben nem állnak fenn a
felhívásban előírt kizáró okok,

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

6 - Bútor átalakítás

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 353.300,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

EKR001087992018

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette egyedüli érvényes ajánlattevőként.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 353.300,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

− ajánlata nem felel meg a a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően
a követelményeknek való megfelelést, − az ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok, (Ajánlatkérő Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján történt felhívására Ajánlattevő által benyújtott
referenciaigazolásokban észlelt nem egyértelmű kijelentésre valamint hiányosságokra nem nyújtotta be az ajánlati felhívás III.1.
pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények megfelelő igazolásait) − vele szemben nem állnak fenn a
felhívásban előírt kizáró okok,

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

7 - Bútor szerelés

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

EKR001087992018

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 69.750,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tette egyedüli érvényes ajánlattevőként.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11.

24151193204

Összesen ajánlati ár (Nettó): 69.750,- Ft − ajánlata – a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – megfelel a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatával szemben – a Kbt. 69
. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján – nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − vele szemben
nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

EKR001087992018

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11.

11878238204

− ajánlata nem felel meg a a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően
a követelményeknek való megfelelést, − az ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
érvénytelenségi ok, (Ajánlatkérő Kbt. 69 § (4) bekezdése alapján történt felhívására Ajánlattevő által benyújtott
referenciaigazolásokban észlelt nem egyértelmű kijelentésre valamint hiányosságokra nem nyújtotta be az ajánlati felhívás III.1.
pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények megfelelő igazolásait) − vele szemben nem állnak fenn a
felhívásban előírt kizáró okok,

Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27

10693818208

ajánlata nem felel meg a a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, - az
ajánlatával szemben fennáll a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok, (a hiánypótlási felhívás ellenére sem
csatolta az aláírási címpéldányát, valamint a 6. és 7. részre nyilatkozatát a kizáró okokról és az alkalmassági feltételekről.) - vele
szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.05.08

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
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2019.05.07
2019.05.07

2019.05.17

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.04.02 09:49:08

Bikaliandi
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