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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Postai cím: Kossuth Lajos út 2. szám 

Város: Szolnok Postai irányítószám: 5000 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Árubeszerzés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére a GINOP 5.1.1-15 -2015-00001 számú „Út 

a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretén belül 23 db fiókláda,23 db szekrény, 23 db asztal, 23 db 

irodaszék, 23 db asztali lámpa beszerzés,  a GINOP 5.2.1-14 -2015-00001 számú Ifjúsági Garancia  

kiemelt projekt keretén belül 10 db irodaszék beszerzés, valamint saját forrásból megvalósuló 

irodabútor 2 db fogas, 131 db irodaszék, 10 db kárpitozott szék beszerzés” az árazatlan 

költségvetésben meghatározottak szerint. Ajánlatkérő kizárólag új berendezések, bútorok szállítását 

fogadja el. 

A nyertes ajánlattevő feladatát képezik a berendezések, bútorok leszállítása, beállítása is. 

A szállítás során keletkező hulladék, egyéb szemét elszállítása és annak költsége ajánlattevőt 

terheli. 

Az Ajánlattevő köteles az árukat eredeti, gyári csomagolásban leszállítani, amely áru épségét a 

fuvarozáskor, szállításkor illetve a tároláskor megóvja. 

Fuvarozóval történő szállítás esetén az árut, az Ajánlattevő köteles a fuvarozótól átvenni, és a 

fuvarozóval szembeni esetleges kárigényeket érvényesíteni. 

 

Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a 

dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, minden ilyen 

esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 

ajánlatot a dokumentációban előírt, „vagy az azzal egyenértékű„ - a dokumentációban szereplő 

műszaki paraméterei tekintetében - termékre lehet tenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 

(3) bekezdése alapján. 

 

- Ajánlattevő köteles a termékek vonatkozásában nyilatkozatot benyújtania arra vonatkozóan, hogy 

az mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtaknak.  
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- Ajánlattevő a nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy 

a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak 

valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét Ajánlattevő viseli.  

Ajánlattevő viseli. 

I. rész  

23 db fiókláda, 23 db szekrény, 23 db asztal, 23 db irodaszék, 23 db asztali lámpa beszerzés az 

árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint 

Közbeszerzés becsült értéke: 5.485.500.-Ft 

II. rész  

10 db irodaszék beszerzés az árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint 

Közbeszerzés becsült értéke: 389.000.-Ft 

III. rész 

2 db fogas, 131 db irodaszék, 10 db kárpitozott szék beszerzés az árazatlan költségvetésben 

meghatározottak szerint 

Közbeszerzés becsült értéke: 2.032.000.-Ft 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

Harmadik rész, XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerint, nyílt eljárás szabályai alapján. 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: nem releváns 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:  2016/05/31 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 
2
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1
 

A szerződés száma: [1.] Rész száma:  [I.] Elnevezés: Adás-vételi szerződés a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal részére a GINOP 5.1.1-15 -2015-00001 számú „Út a 

munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretén belül irodabútor beszerzés (fiókláda, szekrény, asztal, 
irodaszék, asztali lámpa) tárgyában.  

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

A szerződés száma: [2. ] Rész száma: [II.] Elnevezés: Adás-vételi szerződés a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú „Út 

a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretén belül irodabútor beszerzés (irodaszék) tárgyában.. 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 
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A szerződés száma: [3. ] Rész száma: [III.] Elnevezés: Adás-vételi szerződés a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére irodabútor beszerzés (fogas, irodaszék, kárpitozott 
szék) tárgyában.  

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 
2
 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

I. rész 

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következő: 
 

      1.) Ajánlattevő neve: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 
            Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Levelezési cím: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 4.748.100.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  

           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

 

II. rész 

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következő: 
 

      1.) Ajánlattevő neve: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 

            Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Levelezési cím: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 350.000.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  
           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

 

 

III. rész 

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következő: 

 

      1.) Ajánlattevő neve: Möbelimpex Kft. 
            Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fszt, 7 

            Levelezési cím: 5000 Szolnok, Mester út 35. szám 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 1.840.200.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  
           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 
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A Gyulai Fafém Bútor Zrt. által az I. és II. részre benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok 

vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 

ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 

követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, 

ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 

A Möbelimpex Kft. által a III. részre benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 

ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel 

az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a 

jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 

teljesítésére alkalmas. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

I. rész 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következők: 

 
       1.) Ajánlattevő neve: Kemabo Kft. 

            Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 37. 

            Levelezési cím: 1037 Budapest,  Bojtár u. 37. 

 
       2.) Ajánlattevő neve: METAKER-PLUS KFT. 

            Ajánlattevő székhelye: : 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

            Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

 

II. rész 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következők: 

 
       1.) Ajánlattevő neve: Kemabo Kft. 

            Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 37. 

            Levelezési cím: 1037 Budapest,  Bojtár u. 37. 

 

       2.) Ajánlattevő neve: METAKER-PLUS KFT. 
            Ajánlattevő székhelye: : 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

            Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

   

III. rész 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következők: 

 
 

      1.) Ajánlattevő neve: METAKER-PLUS KFT. 

            Ajánlattevő székhelye: : 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

            Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

 

 

Kemabo Kft. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 2016. június 29-én, 10:00 órakor lejárt. 

A rendelkezésre álló határidőig az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett 
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eleget.  

 

A Bíráló Bizottság 2016. július 04-én 15:00 órakor megtartott ülésén az alábbiakat állapította meg: 

Az 1. pont nem teljesítése miatt a Kbt. 62. § (1) bekezdés b),  g)-k) és m) pontjaiban  foglaltaknak 

való megfelelés – kizáró okok - nem állapítható meg a benyújtott ajánlatból. 

A 2. pont nem teljesítése miatt a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés nem 

állapítható meg a benyújtott ajánlatból – alvállalkozók igénybe vétele. 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta a felolvasó lapon megjelölt „nettó ajánlati ár 

forintban” alátámasztását szolgáló árazott költségvetést. Az árazott költségvetés a Kbt. 71. §-ban 

foglaltak alapján nem hiány pótolható, tekintettel arra, hogy szakmai ajánlatnak minősül. 

A fentiek miatt a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a Kemabo Kft. az I. részre és II. részre adott ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek.  

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: „érvénytelen az ajánlat, ha az 

ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek …).”  

A 3. pont nem teljesítése miatt a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozat nem 

állapítható meg a benyújtott ajánlatból – üzleti titok 

A 4. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza az ajánlat elektronikus példányát.  

Az 5. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot a kiegészítő 

tájékoztatással kapcsolatban.  

A 6. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot a szabadalmi védjegyre 

vonatkozóan. 

A 7. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot az egyenértékűségre  

vonatkozóan. 

A 8. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot a kapcsolattartó 

személyekre vonatkozóan. 

A fentiek miatt a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján a Kemabo Kft. az I. részre és II. részre adott ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiakat tartalmazza: „érvénytelen az ajánlat, ha az 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.” 

 

METAKER-PLUS KFT. 

Ajánlata teljes volt, hiánypótlást nem igényelt. 

A Bíráló Bizottság 2016. július 04-én 15:00 órakor megtartott ülésén az alábbiakat állapította meg: 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta a felolvasó lapon megjelölt „nettó ajánlati ár 

forintban” alátámasztását szolgáló árazott költségvetést. Az árazott költségvetés a Kbt. 71. §-ban 

foglaltak alapján nem hiány pótolható, tekintettel arra, hogy szakmai ajánlatnak minősül.  

A fentiek miatt a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a METAKER-PLUS KFT. az I. részre,  II. részre és III. részre adott ajánlatát 

nyilvánítsa érvénytelennek. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: „érvénytelen az ajánlat, ha az 

ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek …).”  
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A Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal kötelezettségvállalója a Kemabo Kft. által az I. 

részre és II. részre benyújtott ajánlatát a  Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján 

érvénytelenné nyilvánította, a METAKER-PLUS KFT. által az I. részre, II. részre és III. részre 

benyújtott ajánlatát a  Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza:  

„…érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek …).”  

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiakat tartalmazza: 

„Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

… 

e) 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;” 

 

V.2 Az eljárás eredménye 
2
 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 8 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

I. rész 

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következő: 
 

      1.) Ajánlattevő neve: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 

            Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Levelezési cím: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 4.748.100.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  
           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

 

II. rész 

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következő: 

 
      1.) Ajánlattevő neve: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 

            Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Levelezési cím: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 
            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 350.000.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  

           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 
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III. rész 

Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következő: 

 

      1.) Ajánlattevő neve: Möbelimpex Kft. 
            Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fszt, 7 

            Levelezési cím: 5000 Szolnok, Mester út 35. szám 
            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 1.840.200.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  

           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

 

A Gyulai Fafém Bútor Zrt. által az I. és II. részre benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok 

vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 

ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 

követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, 

ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 

A Möbelimpex Kft. által a III. részre benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 

ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel 

az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a 

jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 

teljesítésére alkalmas. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
2
 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal 

oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési 

pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell 

beírni.) 

I. rész: 

    

      Az ajánlattevő neve: Az 

ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

  Az értékelés A 

részszempontok 

Gyulai 

Fafém 

Bútor 

Zrt.  

Gyulai 

Fafém 

Bútor 

Zrt.  

        

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 
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1 Nettó ajánlati ár 

forintban (HUF): 

65 100 6500     

2 Vállalt szállítási 

idő 

35 100 3500     

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   10000     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

II. rész: 

    

      Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

  Az értékelés A 

részszempont

ok 

Gyulai 

Fafém 

Bútor 

Zrt.  

Gyulai 

Fafém 

Bútor 

Zrt.  

        

  részszempontj

ai 

(adott esetben 

alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszemponto

k súlyszámai 

is) 

Értékel

ési 

pontszá

m 

Értékel

ési 

pontszá

m és  

súlyszá

m  

szorzata 

    

1 Nettó ajánlati 

ár forintban 

(HUF): 

65 100 6500     

2 Vállalt 

szállítási idő 

35 100 3500     

 A 

súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnk

   10000     
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ént: 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

III. rész: 

    

      Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

Az ajánlattevő 

neve: 

  Az értékelés A 

részszempont

ok 

Möbel 

impex 

Kft. 

Möbeli

mpex 

Kft. 

        

  részszempontj

ai 

(adott esetben 

alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott 

esetben az 

alszemponto

k súlyszámai 

is) 

Értékel

ési 

pontszá

m 

Értékelé

si 

pontszá

m és  

súlyszá

m  

szorzata 

    

1 Nettó ajánlati 

ár forintban 

(HUF): 

65 100 6500     

2 Vállalt 

szállítási idő 

35 100 3500     

 A 

súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnk

ént: 

   10000     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 

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

  
alsó határ 10 pont, felső határ 100 pont

 

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: 
 

A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a tartalmi 

elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója - az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról - 

(2012.06.01.) szerint történik. (KÉ. 2012. évi 61. szám útmutatójának (a továbbiakban: Útmutató)  
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Az ajánlatkérő az 1. részszempont és a 2. részszempont esetében az útmutató III. fejezet A.1./b. pont 

ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási képletet alkalmazza. 

Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámokkal 

megszorzásra. 

Tört szám esetén az ajánlatkérő három tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés felfele 

történik. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

I. rész 

Nyertes ajánlattevő a következő: 

      Ajánlattevő neve: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 

            Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Levelezési cím: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 4.748.100.-HUF 

            Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  
            megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

 

II. rész 

Nyertes ajánlattevő a következő: 

 

            Ajánlattevő neve: Gyulai Fafém Bútor Zrt. 

            Ajánlattevő székhelye: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Levelezési cím: 5700 Gyula,  Henyei M.u.11. 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 350.000.-HUF 

            Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  

            megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

A Gyulai Fafém Bútor Zrt. által az I. és II. részre benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok 

vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 

ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, 

valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 

szerződés teljesítésére alkalmas. 
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III. rész 

Nyertes ajánlattevő a következő: 

      Ajánlattevő neve: Möbelimpex Kft. 

            Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fszt, 7 

            Levelezési cím: 5000 Szolnok, Mester út 35. szám 

            Nettó ajánlati ár forintban (HUF): 1.840.200.-HUF 

           Vállalt szállítási idő, egész naptári napokban megadva, az eljárás eredményként  

           megkötött szerződés aláírást követő naptól számolva (maximum 60 nap): 30 naptári nap 

A Möbelimpex Kft. által a III. részre benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata során 

megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást 

megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi 

feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére 

alkalmas. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
  
nem releváns 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2
  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nem releváns 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 
 nem releváns 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  nem
 
releváns 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
2
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 

ajánlatában: nem releváns 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: nem releváns 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

I. rész 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következők: 

 
       1.) Ajánlattevő neve: Kemabo Kft. 

            Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 37. 

            Levelezési cím: 1037 Budapest,  Bojtár u. 37. 

 

       2.) Ajánlattevő neve: METAKER-PLUS KFT. 
            Ajánlattevő székhelye: : 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

            Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 
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II. rész 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következők: 

 
       1.) Ajánlattevő neve: Kemabo Kft. 

            Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 37. 

            Levelezési cím: 1037 Budapest,  Bojtár u. 37. 

 

       2.) Ajánlattevő neve: METAKER-PLUS KFT. 
            Ajánlattevő székhelye: : 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

            Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

   

III. rész 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő a következők: 

 
 

      1.) Ajánlattevő neve: METAKER-PLUS KFT. 
            Ajánlattevő székhelye: : 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

            Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 15. 

 

 

Kemabo Kft. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő 2016. június 29-én, 10:00 órakor lejárt. 

A rendelkezésre álló határidőig az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett 

eleget.  

 

A Bíráló Bizottság 2016. július 04-én 15:00 órakor megtartott ülésén az alábbiakat állapította meg: 

Az 1. pont nem teljesítése miatt a Kbt. 62. § (1) bekezdés b),  g)-k) és m) pontjaiban  foglaltaknak 

való megfelelés – kizáró okok - nem állapítható meg a benyújtott ajánlatból. 

A 2. pont nem teljesítése miatt a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés nem 

állapítható meg a benyújtott ajánlatból – alvállalkozók igénybe vétele. 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta a felolvasó lapon megjelölt „nettó ajánlati ár 

forintban” alátámasztását szolgáló árazott költségvetést. Az árazott költségvetés a Kbt. 71. §-ban 

foglaltak alapján nem hiány pótolható, tekintettel arra, hogy szakmai ajánlatnak minősül.  

A fentiek miatt a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a Kemabo Kft. az I. részre és II. részre adott ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: „érvénytelen az ajánlat, ha az 

ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek …).”  

A 3. pont nem teljesítése miatt a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozat nem 

állapítható meg a benyújtott ajánlatból – üzleti titok 

A 4. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza az ajánlat elektronikus példányát.  

Az 5. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot a kiegészítő 

tájékoztatással kapcsolatban.  

A 6. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot a szabadalmi védjegyre 

vonatkozóan. 

A 7. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot az egyenértékűségre  

vonatkozóan. 

A 8. pont nem teljesítése miatt az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot a kapcsolattartó 
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személyekre vonatkozóan. 

A fentiek miatt a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján a Kemabo Kft. az I. részre és II. részre adott ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek.  

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiakat tartalmazza: „érvénytelen az ajánlat, ha az 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.” 

 

METAKER-PLUS KFT. 

Ajánlata teljes volt, hiánypótlást nem igényelt. 

A Bíráló Bizottság 2016. július 04-én 15:00 órakor megtartott ülésén az alábbiakat állapította meg: 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem tartalmazta a felolvasó lapon megjelölt „nettó ajánlati ár 

forintban” alátámasztását szolgáló árazott költségvetést. Az árazott költségvetés a Kbt. 71. §-ban 

foglaltak alapján nem hiány pótolható, tekintettel arra, hogy szakmai ajánlatnak minősül.  

A fentiek miatt a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) 

pontja alapján a METAKER-PLUS KFT. az I. részre,  II. részre és III. részre adott ajánlatát 

nyilvánítsa érvénytelennek. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: „érvénytelen az ajánlat, ha az 

ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek …).”  

A Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal kötelezettségvállalója a Kemabo Kft. által az I. 

részre és II. részre benyújtott ajánlatát a  Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján 

érvénytelenné nyilvánította, a METAKER-PLUS KFT. által az I. részre, II. részre és III. részre 

benyújtott ajánlatát a  Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza:  

„…érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek …).”  

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiakat tartalmazza: 

„Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

… 

e) 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;” 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016. július 12. Lejárata: 2016. július 16. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. július 11. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. július 11. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 
2
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VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 
2
 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 
2
 

___________________________________________________________________________

______________________________ 
1    

szükség szerinti számban ismételje meg 
2    

adott esetben 

 

Szolnok, 2016. július 11. 

 

                                                                                                       Tóth Róbert  

                                                                           felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 


