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Értesítés érvénytelen ajánlatokról 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

Az Pécsi Törvényszék által kiírt „Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bérelt épületében 
irodai bútorbeszerzés és tárgyalók kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alábbi ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítottuk: 

 

 

Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

1. Az ajánlattevő az árazatlan költségvetés I. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes 3-4-5 
tárgyalók költségtábla esetében nem a kiegészítő tájékoztatásban javított táblázatot adta be, 
így az 5. tétel (Bírói pulpitus hátfal burkolat AC-5 jelű) esetében a Teljes befogó méret és a 7. 
tétel (Oldalfal burkolatok AC-7 jelű) esetében a Teljes befogó méret eltér az ajánlatkérő által 
megadottól. 

Az Ajánlatkérő az ajánlattevőt a I. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes 3-4-5 
tárgyalók_2018.03.27.xls táblázat újbóli benyújtására helyes adatokkal, melynek az 
Ajánlattevő nem tett eleget. 

 

2. Az ajánlattevő a II. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes.xls 

16. tétel esetében (B-16 Dohányzóasztal B-16 jelű) 80 cm átmérőjűt adott meg, míg az 
ajánlatkérő 70 cm átmérőjű dohányzó asztalt írt elő. Az eltérés nem fér bele az ajánlatkérő 
által előírt +/-5 % méreteltérésbe. 

38. tétel esetében (B-38 Sötétítő függöny B-38) nem adott meg színt és anyagot, de az 
ajánlatkérő erre kötelezően írt elő paramétereket. 

Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt a II. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes.xls 
táblázat újbóli benyújtására helyes adatokkal, melynek az Ajánlattevő nem tett eleget. 

 

A fent leírtak miatt Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § e) pontja alapján 
mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek nyilvánítja. 
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AVA-PACK Kft. 

1. Az ajánlattevő nem csatolta a P1) Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság, valamint az 
MI1) és MII1) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeinek való megfelelés 
dokumentumait. 

Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy igazolja a P1) Pénzügyi, illetve gazdasági 
alkalmasság, valamint az MI1) és MII1) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
feltételeinek való megfelelés dokumentumait (AD Referencia nyilatkozat I. rész (9. 
melléklet), Referencia nyilatkozat II. rész (9. melléklet), Nyilatkozat árbevételről (10. 
melléklet), vagy amennyiben e dokumentumokat szerződéskötéshez kívánja csak 
benyújtani, úgy a Nyilatkozat alkalmassági feltételekről (13. melléklet) csatolása 
kötelező). Az Ajánlattevő nem tett eleget a kérésnek. 

 

2. Az ajánlattevő nem csatolta a Nyilatkozat a műszaki leírásoknak, paramétereknek való 
megfelelősségről tárgyú dokumentumot. 

Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy csatolja a Nyilatkozat a műszaki leírásoknak, 
paramétereknek való megfelelősségről tárgyú dokumentumot, melynek az Ajánlattevő 
nem tett eleget. 

 

A fent leírtak miatt Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja 
alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek nyilvánítja. 

 

 

Balaton Bútor Kft. 

1. Az ajánlattevő csatolta az MI1) és MII1) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
feltételeinek való megfelelés érdekében a referencianyilatkozatokat, de a két részre vonatkozó 
nyilatkozat ugyanazt a referenciát tartalmazza, így nem megállapítható hogy az adott 
összegből mennyi vonatkozik belsőépítészeti kialakításra vonatkozó, a szerződés 
szerződésszerű teljesítését igazoló referenciára, és mennyi vonatkozik Mobil bútorok 
eladására és kiszállítására vonatkozó, a szerződés szerződésszerű teljesítését igazoló 
referenciára. 

Ajánlatkőré kérte az ajánlattevőt, hogy csatolja a két részre vonatkozó 
referencianyilatkozatokat újra, egyértelműsítve az adatokat. Amennyiben e 
dokumentumokat szerződéskötéshez kívánja csak benyújtani, úgy a Nyilatkozat 
alkalmassági feltételekről (13. melléklet) csatolása kötelező. Az Ajánlattevő nem tett 
eleget a kérésnek. 
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2. Az ajánlattevő az árazatlan költségvetés I. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes 3-4-5 
tárgyalók költségtábla esetében nem a kiegészítő tájékoztatásban javított táblázatot adta be, 
így az 5. tétel (Bírói pulpitus hátfal burkolat AC-5 jelű) esetében a Teljes befogó méret és a 7. 
tétel (Oldalfal burkolatok AC-7 jelű) esetében a Teljes befogó méret eltér az ajánlatkérő által 
megadottól. 

Ajánlatkőré kérte az ajánlattevőt a I. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes 3-4-5 
tárgyalók_2018.03.27.xls táblázat újbóli benyújtására helyes adatokkal, melynek az 
Ajánlattevő nem tett eleget. 

 

3. Az ajánlattevő nem csatolta a Nyilatkozat a műszaki leírásoknak, paramétereknek való 
megfelelősségről tárgyú dokumentumot. 

Ajánlatkőré kérte az ajánlattevőt, hogy csatolja a Nyilatkozat a műszaki leírásoknak, 
paramétereknek való megfelelősségről tárgyú dokumentumot, melynek az Ajánlattevő 
nem tett eleget. 

 

A fent leírtak miatt Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja 
alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek nyilvánítja. 

 

 

Meixner Csaba egyéni vállalkozó 

1. Az ajánlattevő nem csatolta a Nyilatkozat a műszaki leírásoknak, paramétereknek való 
megfelelősségről tárgyú dokumentumot. 

Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt, hogy csatolja a Nyilatkozat a műszaki leírásoknak, 
paramétereknek való megfelelősségről tárgyú dokumentumot, melynek az Ajánlattevő 
az I. részre vonatkozóan nem tett eleget. 

 

2. Az ajánlattevő az árazatlan költségvetés I. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes 3-4-5 
tárgyalók költségtábla esetében nem a kiegészítő tájékoztatásban javított táblázatot adta be, 
így az 5. tétel (Bírói pulpitus hátfal burkolat AC-5 jelű) esetében a Teljes befogó méret és a 7. 
tétel (Oldalfal burkolatok AC-7 jelű) esetében a Teljes befogó méret eltér az ajánlatkérő által 
megadottól. 

Ajánlatkérő kérte az ajánlattevőt a I. rész melleklet_Arazatlan-koltsegvetes 3-4-5 
tárgyalók_2018.03.27.xls táblázat újbóli benyújtására helyes adatokkal, melynek az 
Ajánlattevő nem tett eleget. 
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3. Az ajánlattevő az I. rész belsőépítészeti referencia igazolása érdekében más szervezet 
kapacitásait veszi igénybe. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az e törvény végrehajtási 
rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - 
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot 
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő 
csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben 
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 
kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az 
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a 
teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe 
más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 
vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 
alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a 
szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés 
teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben 
foglaltaknak megfelel. 

Ajánlatkérő felhívta az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatában nem jelölt meg 
alvállalkozót, így a fenti feltételek jelenleg feltételezhetően nem állnak fenn. Kérem 
ajánlattevőt, hogy tisztázza, kíván-e kapacitást nyújtó szervezetet bevonni, és ha igen, 
akkor támassza alá, hogy ez a szervezet ténylegesen hogyan vesz részt a szerződés 
teljesítésében. 

Továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint Az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 
támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 

Ajánlatkérő Kérte az ajánlattevőt a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat 
benyújtását, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Amennyiben az ajánlatevő mégsem kíván kapacitást nyújtó szervezetet bevonni, úgy 
kérte a javított Ajánlattételi nyilatkozatot (4. számú melléklet) benyújtani. 

Az Ajánlattevő nem tett eleget a kérésnek. 
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A fent leírtak miatt Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja 
alapján az I. rész tekintetében érvénytelennek nyilvánítja. 

 

 

2018. április 20. 
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