
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: Pécsi Törvényszék 

Postai cím: Rákóczi út 34. 

Város: Pécs Postai irányítószám: 7623 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bérelt épületében irodai bútorbeszerzés és tárgyalók 
kialakítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

I. rész: Tárgyalók belsőépítészeti kialakítása 
 
2,5 emeleti Tárgyaló belsőépítészeti kialakítása 

Pulpitus 1 db 
Görgős nyomtató asztalka  1 db 
Pulpitus hátfal burkolat  1 db 
Címer tejüveg hátlappal  1 db 
Oldal falburkolatok  1 db 

 
1-2 számú tárgyalók belsőépítészeti kialakítása 

Pulpitus 2 db 
Görgős nyomtató asztalka  2 db 
Pulpitus alá épített dobogó  2 db 
Vádlott korlát  2 db 
Bírói pulpitus hátfal burkolat  2 db 
Címer tejüveg hátlappal  2 db 
Oldalfal burkolatok  2 db 

 
3-4-5 számú tárgyalók belsőépítészeti kialakítása 

Pulpitus 3 db 
Görgős nyomtató asztalka  3 db 
Pulpitus alá épített dobogó  3 db 
Vádlott korlát 3 db 
Bírói pulpitus hátfal burkolat  3 db 
Címer tejüveg hátlappal  3 db 
Oldalfal burkolatok  3 db 

 
6-7 számú tárgyalók belsőépítészeti kialakítása 

Pulpitus 2 db 
Görgős nyomtató asztalka 2 db 
Pulpitus alá épített dobogó  2 db 
Vádlott korlát 2 db 
Bírói pulpitus hátfal burkolat  2 db 
Címer tejüveg hátlappal  2 db 
Oldalfal burkolatok 2 db 

 



A munka további részleteit az ajánlati dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet, hogy a műszaki leírásban szerepeltetett méretekhez képest +/-10 % méreteltérés lehetséges a szerződést kötő ajánlattevővel 
történt helyszíni egyeztetést követően. 

 
II. rész: Mobil bútorok beszerzése 

 
Íróasztal 16 db 
Íróasztal 25 db 
Íróasztal 4 db 
Íróasztal vezetői 4 db 
Asztaltoldat  18 db 
Körasztal 4 db 
Klaviatúra tartó  45 db 
Görgős konténer  4 db 
Görgős konténer 43 db 
Zárt akasztós szekrény 1 db 
Nyitott polcos szekrény 22 db 
Zárt polcos, magas szekrény 27 db 
Zárt polcos, középmagas szekrény 48 db 
Üvegajtós középmagas  polcos szekrény 1 db 
Zárt polcos, alacsony szekrény 16 db 
Dohányzóasztal 9 db 
Görgős vezetői forgószék 17 db 
Görgős forgószék 30 db 
Kárpitos vendégszék 234 db 
Klub Fotel 18 db 
Étkezőasztal 3 db 
Tárgyaló asztal 1 db 
Vezetői íróasztal 1 db 
Dohányzó asztal 1 db 
Bírói nagypulpitus bírói szék 24 db 
Kis pulpitus ügyvédi szék 57 db 
Fotel 1 db 
Kanapé 1 db 
Kanapé 1 db 
Komód 2 db 
Ruhásszekrény 2 db 
Komód 1 db 
Akasztós regálé 1 db 
Vitrines szekrény 1 db 
Térelválasztó 3 db 
Függönykarnis 8 db 
Függöny 16 db 
Sötétítő függöny 16 db 
Ügyfélváró pad 8 db 
Dohányzó asztal 4 db 
Elnöki tárgyaló szék 10 db 

 

A munka további részleteit az ajánlati dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban szerepeltetett méretekhez képest +/-5 % méreteltérés lehetséges a szerződést kötő 
ajánlattevővel történt helyszíni egyeztetést követően. 

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: A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) nyílt közbeszerzési 
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 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: 2 (éééé/hh/nn) 2018/03/21 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [ 1 ] Elnevezés: Tárgyalók belsőépítészeti kialakítása. 

Az eljárás eredményes volt  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): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ 6 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Az Ajánlattevő neve: Techniq-Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7624 Pécs, Hungária út 53/1. 

Az Ajánlattevő adószáma: 24773171-2-02 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 16.690.140,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

 

Az Ajánlattevő neve: Iroda 2000 Kft. 



Az Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Corvin u. 1-3. 

Az Ajánlattevő adószáma: 11079130-2-05 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6.611.850,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

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.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve:  

Techniq-Bútor Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Iroda 2000 Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 
is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 

70 4,565377522 319, 5764266 10 700   
 
Az eszközök valamennyi 
elemére kiterjedő jótállás 
időtartama 

30 10 300 10 300   

 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

  619,5764266  1000   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10 

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: 2 

Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár:  

Az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. A teljes ajánlati ár, melyet a Kbt. 66. 
§ (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját. Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás 
összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia, 
magyar forintban. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő 
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 

 

A 2. értékelési részszempont – Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama:  

Ajánlatkérő 12 hónap megajánlásokért 1 pontot ad, a 60 hónap megajánlásokra 10 pontot ad, a 60 hónap feletti megajánlásokért 
pedig nem jár többletpont. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben 12 hónapnál kevesebb megajánlást 
tesz, akkor az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az Ajánlattevő neve: Iroda 2000 Kft. 



Az Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Corvin u. 1-3. 

Az Ajánlattevő adószáma: 11079130-2-05 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6.611.850,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlattevő adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: szállítás, szerelés 

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: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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

Az Ajánlattevő neve: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. 

Az Ajánlattevő adószáma: 13063203-2-07 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 8.723.220,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § e) pontja alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek 
nyilvánította. 

 

Az Ajánlattevő neve: AVA-PACK Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 125. 

Az Ajánlattevő adószáma: 12712698-2-08 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 19.264.685,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek 
nyilvánította. 

 

Az Ajánlattevő neve: Balaton Bútor Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 4. 

Az Ajánlattevő adószáma: 14554674-2-19 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 9.228.000,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek 
nyilvánította. 

 



Az Ajánlattevő neve: Meixner Csaba egyéni vállalkozó 

Az Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Kossuth utca 15. 

Az Ajánlattevő adószáma: 67248373-2-42 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 6.656.000,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja alapján az I. rész tekintetében érvénytelennek nyilvánította. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

A szerződés száma: [ 2 ] Rész száma: 2 [ 2 ] Elnevezés: Mobil bútorok beszerzése 

Az eljárás eredményes volt  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): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

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

 

Az Ajánlattevő neve: H-Copex Irodatechnika Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7624 Pécs, Barbakán tér 1. 

Az Ajánlattevő adószáma: 11542045-2-02 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 13.535.700,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 37 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

 

Az Ajánlattevő neve: Meixner Csaba egyéni vállalkozó 

Az Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Kossuth utca 15. 

Az Ajánlattevő adószáma: 67248373-2-42 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 11.733.500 Ft 



Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

 

Az Ajánlattevő neve: Techniq- Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 7624 Pécs, Hungária út 53/1. 

Az Ajánlattevő adószáma: 24773171-2-02 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 16.774.642,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

 

Az Ajánlattevő neve: ALEX Fémbútor Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék Magyar utca 21-23. 

Az Ajánlattevő adószáma: 11893389-2-13 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 13.467.052,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

 

Az Ajánlattevő neve: Iroda 2000 Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Corvin u. 1-3. 

Az Ajánlattevő adószáma: 11079130-2-05 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 13.819.340,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt követelményeknek, feltételeknek. 

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.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve:  

H-Copex Irodatechnika Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Meixner Csaba egyéni 
vállalkozó 

Az ajánlattevő neve: 

Techniq- Bútor 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 
is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 

70 8,801702165 616,1191516 10 700 7,295305736 510,6714015 
 
Az eszközök valamennyi 
elemére kiterjedő jótállás 
időtartama 

30 6,55 196,5 10 300 10 300 

 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei  
ajánlattevőnként: 

 

 812,6191516 

 

1000 

 

810,6714015 

   

Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 



ALEX Fémbútor Kft. Iroda 2000 Kft. 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 
is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 

70 8,84147117 618,9029819 8,641573331 604,9101332 

  

 
Az eszközök valamennyi 
elemére kiterjedő jótállás 
időtartama 

30 10 300 10 300 

  

 
A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

 

  918,9029819  904,9101332   

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 2 

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: 2 

 

Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár:  

Az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár képezi. A teljes ajánlati ár, melyet a Kbt. 66. 
§ (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell feltüntetni és ez képezi az értékelés alapját. Az Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás 
összegét a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített díjként kell megadnia, 
magyar forintban. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő 
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 

 

A 2. értékelési részszempont – Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama:  

Ajánlatkérő 12 hónap megajánlásokért 1 pontot ad, a 60 hónap megajánlásokra 10 pontot ad, a 60 hónap feletti megajánlásokért 
pedig nem jár többletpont. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben 12 hónapnál kevesebb megajánlást 
tesz, akkor az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás 
módszerét alkalmazza. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az Ajánlattevő neve: Meixner Csaba egyéni vállalkozó 

Az Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Kossuth utca 15. 

Az Ajánlattevő adószáma: 67248373-2-42 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 11.733.500 Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlattevő adta a legkedvezőbb összegű ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

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: 2 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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

 

Az Ajánlattevő neve: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. 

Az Ajánlattevő adószáma: 13063203-2-07 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 20.749.274,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § e) pontja alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek 
nyilvánította. 

 

Az Ajánlattevő neve: AVA-PACK Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 125. 

Az Ajánlattevő adószáma: 12712698-2-08 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 21.682.882,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek 
nyilvánította. 

 

Az Ajánlattevő neve: Balaton Bútor Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 4. 

Az Ajánlattevő adószáma: 14554674-2-19 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 22.855.850,-Ft 

Az eszközök valamennyi elemére kiterjedő jótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 12 hónap, max. 60 hónap): 60 hónap 

Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § d) és e) pontja alapján mind az I. rész, mind a II. rész tekintetében érvénytelennek 
nyilvánította. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 2018/04/20 / 2018/04/30 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018/04/20 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2018/04/20 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 



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 

 

 


