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11 teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka
közigazgatási területén a közbeszerzési
dokumentációban meghatározottak szerint.;11
teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka
közigazgatási területén a közbeszerzési

Teljesítés helye:

dokumentációban meghatározottak szerint.;11
teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka
közigazgatási területén a közbeszerzési
dokumentációban meghatározottak szerint.;11
teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka
közigazgatási területén a közbeszerzési
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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:

SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Ajánlatkérő típusa:

Felelősségű Társaság
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Szociális védelem

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Irmák Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28426370
Postai cím: Köztársaság Utca 115
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
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Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 13184032
E-mail: info@jogilag.hu
Fax: +36 13184032
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.irmak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
2

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Támogatott lakhatások bútor és eszközbeszerzései
Hivatkozási szám: EKR000831082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39000000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„EFOP-2.2.2-17-2017-00001 projekt keretében támogatott lakhatások bútor és eszközbeszerzései 11
házra vonatkozóan” az alábbi részek szerint:
1. rész: Bútorok és egyéb kisértékű eszközök: Konyhabútor 11 db (összeszereléssel), ebédlőasztal 11
db, székek 107 db, ülőgarnitúra 26 db, könyvespolc 11 db, fotel 13 db, ágykeret 125 db, ágyneműtartó
125 db, gardrób 125 db és egyéb kisértékű termékek a dokumentáció szerint. 2. rész: Háztartási kis-,
és nagygépek, elektronikai eszközök: Kombinált hűtő 11 db, elektromos sütő 11 db (beszereléssel),
elektromos főzőlap 11 db (beszereléssel), mosogatógép (12 terítékes) 11 db (beszereléssel),
mikrohullámú sütő 11 db, konyhai mérleg 11 db, mosógép 22 db (beszereléssel), vasaló 22 db a
dokumentációban foglaltak szerint. 3. rész: Konyhai és tálalási eszközök: Tányérkészlet (6 személyes)
33 db, 2 dl-es pohár 174 db, lábasok (méretenként) 22 db, fazekak (méretenként) 22 db, tepsi 62 db,
kanál 132 db, kés 132 db, villa 132 db és egyéb konyhai termékek a dokumentációban foglaltak
szerint. 4. rész: Infókommunikációs akadálymentesítés: Monacor LA-40 aktív hurokerősítő, 40 m2
lefedésére. Dinamikakompresszorral, kifejezetten otthoni indukciós hallássegítő rendszerekhez.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a
hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a
megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás
megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget
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ajánlattevő bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a
gyártótól
származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert
akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott
ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással ajánlattevőnek teljes körűen el
kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az
állításait alátámasztja. Szállítási határidő valamennyi részben: a szerződés aláírását követően az
ajánlatkérő által leadott megrendelést követő 10 munkanapon belül, egyeztetett időpontban az
adott rész teljes mennyiségére vonatkozóan. Beszerelés esetén: az adott részben érintett termékek
leszállítását követően, az ajánlatkérő beszerelésre vonatkozó megrendelését követő 5 munkanapon
belül, egyeztetett időpontban. A 2. részben beszereléssel érintett gépek bekötésére az 1. részben
szállított konyhabútorok összeszerelését követően kerülhet sor, ezért a beszerelési munkákat
ajánlatkérő a készültség szerint ütemezi és adja le a gépek beszerelésére vonatkozó megrendelést.
Az 1. és 2. részben a beszerelés költségeit az egyes termékek árának tartalmaznia kell, arra külön
költség nem számítható fel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 8789572 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Bútorok és egyéb kisértékű eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39000000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 11 teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka közigazgatási
területén a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bútorok és egyéb kisértékű eszközök: Konyhabútor 11 db (összeszereléssel), ebédlőasztal 11 db,
székek 107 db, ülőgarnitúra 26 db, könyvespolc 11 db, fotel 13 db, ágykeret 125 db, ágyneműtartó 125
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db, gardrób 125 db és egyéb kisértékű termékek a dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás a sarokpántokra vonatkozóan (év,
minimumkövetelmény: 5 év) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati összár (nettó Ft) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban megadott adat tájékoztató jellegű a kitölthetőség érdekében, a szerződés hatálya
aláírástól a szerződésszerű teljesítésig tart. Szállítási határidő: a szerződés aláírását követően az
ajánlatkérő által leadott megrendelést követő 10 munkanapon belül, egyeztetett időpontban a
teljes mennyiségére vonatkozóan. Beszerelés: az érintett termékek leszállítását követően, az
ajánlatkérő beszerelésre vonatkozó megrendelését követő 5 munkanapon belül, egyeztetett
időpontban.
II.2.1)
Elnevezés: Háztartási kis-, és nagygépek, elektronikai eszköz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39710000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 11 teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka közigazgatási
területén a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Háztartási kis-, és nagygépek, elektronikai eszközök: Kombinált hűtő 11 db, elektromos sütő 11 db
(beszereléssel), elektromos főzőlap 11 db (beszereléssel), mosogatógép (12 terítékes) 11 db
(beszereléssel), mikrohullámú sütő 11 db, konyhai mérleg 11 db, mosógép 22 db (beszereléssel),
vasaló 22 db a dokumentációban foglaltak szerint

5

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többletjótállás a kombinált hűtőre vonatkozóan (év,
minimumkövetelmény: 2 év) 2
2 Vállalt többletjótállás az elektromos főzőlapra vonatkozóan (év, minimumkövetelmény: 2
év) 2
3 Vállalt többletjótállás a mosogatógépre vonatkozóan (év, minimumkövetelmény: 2 év) 2
4 Vállalt többletjótállás a mosógépre vonatkozóan (év, minimumkövetelmény: 2 év) 2
5 Vállalt többletjótállás a vasalóra vonatkozóan (év, minimumkövetelmény: 2 év) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati összár (nettó Ft) Súlyszám - 90
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban megadott adat tájékoztató jellegű a kitölthetőség érdekében, a szerződés hatálya
aláírástól a szerződésszerű teljesítésig tart. Szállítási határidő: a szerződés aláírását követően az
ajánlatkérő által leadott megrendelést követő 10 munkanapon belül, egyeztetett időpontban a
teljes mennyiségére vonatkozóan. Beszerelés: az érintett termékek leszállítását követően, az
ajánlatkérő beszerelésre vonatkozó megrendelését követő 5 munkanapon belül, egyeztetett
időpontban. A 2. részben beszereléssel érintett gépek bekötésére az 1. részben szállított
konyhabútorok összeszerelését követően kerülhet sor, ezért a beszerelési munkákat ajánlatkérő a
készültség szerint ütemezi és adja le a gépek beszerelésére vonatkozó megrendelést.
II.2.1)
Elnevezés: Konyhai és tálalási eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39220000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 11 teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka közigazgatási
területén a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Konyhai és tálalási eszközök: Tányérkészlet (6 személyes) 33 db, 2 dl-es pohár 174 db, lábasok
(méretenként) 22 db, fazekak (méretenként) 22 db, tepsi 62 db, kanál 132 db, kés 132 db, villa 132 db
és egyéb konyhai termékek a dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati összár (nettó Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban megadott adat tájékoztató jellegű a kitölthetőség érdekében, a szerződés hatálya
aláírástól a szerződésszerű teljesítésig tart. Szállítási határidő: a szerződés aláírását követően az
ajánlatkérő által leadott megrendelést követő 10 munkanapon belül, egyeztetett időpontban a
teljes mennyiségére vonatkozóan.
II.2.1)
Elnevezés: Infókommunikációs akadálymentesítés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

32320000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 11 teljesítési helyszín Esztergom és Csobánka közigazgatási
területén a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Infókommunikációs akadálymentesítés: Monacor LA-40 aktív hurokerősítő, 40 m2 lefedésére.
Dinamikakompresszorral, kifejezetten otthoni indukciós hallássegítő rendszerekhez. Részletes
feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati összár (nettó Ft) Súlyszám Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00001
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban megadott adat tájékoztató jellegű a kitölthetőség érdekében, a szerződés hatálya
aláírástól a szerződésszerű teljesítésig tart. Szállítási határidő: a szerződés aláírását követően az
ajánlatkérő által leadott megrendelést követő 10 munkanapon belül, egyeztetett időpontban a
teljes mennyiségére vonatkozóan.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Bútorok és egyéb kisértékű eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A beérkezett ajánlati árak mindegyike meghaladja a rendelkezésre
álló anyagi fedezet bontási jegyzőkönyvben közölt összegét és ajánlatkérőnek nincs lehetősége a
fedezet szükséges mértékű kiegészítésére. A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 69.
§-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét. Erre tekintettel ajánlatkérő az 1. részben nem végezte el az ajánlatok értékelését és
bírálatát, és megállapította, hogy az eljárás 1. része a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a Kbt. 75. § (2) bek.
b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
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Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
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Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27674093
Postai cím: Corvin Utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11079130205
Hivatalos név: Meixner Csaba E.V
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64154963
Postai cím: Kossuth utca 15. IV/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 67248373242
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Háztartási kis-, és nagygépek, elektronikai eszköz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94172043
Postai cím: Pálya Utca 10-16.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: info@sebomuszaki.hu
Telefon: +36 204388908
Internetcím(ek): (URL) http://sebomuszaki.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513489218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8789572
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94172043
Postai cím: Pálya Utca 10-16.
Város: Szombathely
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NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513489218
Hivatalos név: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42384085
Postai cím: Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392242
Hivatalos név: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96105920
Postai cím: Máriahegy Tanya 190
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20478276203
Hivatalos név: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27674093
Postai cím: Corvin Utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11079130205
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Konyhai és tálalási eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A beérkezett ajánlati árak mindegyike meghaladja a rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő elvégezte a legkedvezőbb (fedezetet kisebb mértékben
meghaladó) ajánlat bírálatát és megállapította annak érvénytelenségét. A második legkedvezőbb
ajánlat esetében az ajánlati ár olyan mértékben haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, hogy
ajánlatkérőnek nincs lehetősége a fedezet szükséges mértékű kiegészítésére, ezért ezen ajánlat
esetében ajánlatkérő nem végezte el az ajánlat bírálatát. Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárás
3. része a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SEBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94172043
Postai cím: Pálya Utca 10-16.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513489218
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Infókommunikációs akadálymentesítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A beérkezett ajánlati árak mindegyike meghaladja a rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét és ajánlatkérőnek nincs lehetősége a fedezet szükséges mértékű
kiegészítésére. A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok
bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az
adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Erre tekintettel ajánlatkérő a 4.
részben nem végezte el az ajánlatok értékelését és bírálatát, és megállapította, hogy az eljárás 4.
része a Kbt. 70. § (1) bekezdése és a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelen.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51726412
Postai cím: Soproni Út 125
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12712698208
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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