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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: 

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 Postai cím: 

Ostrom u. 23-25. 

 Város: 

Budapest  

 Postai irányítószám:  

1015 

  
II. SZAKASZ: TÁRGY 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

A Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság részére arculati irodabútorok és kiegészítők beszerzése 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: A Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság részére arculati  
irodabútorok és kiegészítők beszerzése 30.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig, egyedi megrendelések 
keretében az alábbi termékkategóriákból: Várható mennyiség: 

- Tárgyaló forgószékek 20 
- Tárgyalószékek 50 
- Vendégszék 20 
- Irodai szinkronmechanikás görgős munkaszékek 3d karfa, fém lábcsillag 90 
- Irodai szinkronmechanikás görgős munkaszékek 50 
- Alva kisasztalok 10 
- Szoknyatakarók asztalokhoz 25 
- Tárgyalóasztalok (egyedi méretben is) 10 
- Elektromos asztali kivezetések 15 
- Tárgyalóasztal (egyedi méretben is) 20 
- "L" alakú asztalok 25 
- Arkus asztalok 10 
- PC tartók 5 
- redőnyös szekrények 20 
- Kerek lerakóasztalok 10 
- Fotel 5 
- Nyitott polcos szekrény 20 
- Falipolcok (egyedi méretben is) 10 
- Tolóajtós szekrények 5 
- Nyílóajtós szekrények 15 
- Kétajtós szekrények 10 
- Kétajtós szekrények 10 
- Egyajtós szekrények 20 
- Irattartós szekrények 10 
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- Kétajtós akasztós szekrények 10 
- Egyajtós polcos szekrények 5 
- Egyajtós akasztós szekrények 5 
- Kétajtós vitrines szekrények 5 
- Egyajtós vitrines szekrények 5 
- Alukeretes üvegajtók 4 
- Görgős konténerek 25 
- Billentyűzettartó 5 
- Kétajtós polcos szekrény 10 
- Egyajtós polcos szekrény 10 

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére a szerződés 
időtartam alatt. Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítés időtartama alatt várhatóan az előbbiek szerint 569 darab 
irodabútor/kiegészítő szállítását fogja igényelni (indikatív előrejelzés) azzal, hogy fenti kategóriák pontos 
meghatározását a közbeszerzési eljárást megindításával megküldésre kerülő közbeszerzési dokumentumok 
fogják tartalmazni. Ajánlattevőknek ezen kategorizált darabszámra kell megadniuk ajánlati árukat, amelyek 
az ajánlatok összehasonlítását szolgálják majd. 

 A szállítandó termékeknek újaknak kell lenniük. 

 Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): Fő tárgy: 39130000-2 [Irodabútor]; további 
tárgyak: – 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy 
valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 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 vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának 
kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad 
azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű 
dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek 
igazolnia kell. 

A beszerezni kívánt termékekkel összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező Műszaki leírás és a Szerződéstervezet tartalmazza. 

 
 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. § (2) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott 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 …-….. 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=19681&cod=39130000-2&denumire=Irodab%c3%bator.
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1
 KÉ-…./..… (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2
 

2018/02/02 

 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 EREDMÉNYE1 

A szerződés száma: 1   Rész száma:
2
  -   Elnevezés: Adásvételi keretszerződés „A Nemzeti Média- És Hírközlési Hatóság 

részére arculati irodabútorok és kiegészítők beszerzése” tárgyában 

 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: 4 

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

Ajánlattevő neve: Linea Bútor Kft. 

Ajánlattevő címe: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16 

Ajánlattevő adószáma: 11137050-2-08 

Ajánlattevő által adott ajánlati ár: 29 877 919 Ft + ÁFA 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi 

felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. 
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Ajánlattevő neve: AVA-PACK Kft. 

Ajánlattevő címe: 9300 Csorna, Soproni út 125. 

Ajánlattevő adószáma: 12712698-2-08 

Ajánlattevő által adott ajánlati ár: 31 570 175 Ft + ÁFA 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi 

felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. 

 

Ajánlattevő neve: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. 

Ajánlattevő adószáma: 13063203-2-07 

Ajánlattevő által adott ajánlati ár: 41 243 389 Ft + ÁFA 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi 

felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági 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 elbírálás részszempontjai Súlyszám 
  

ÉPSZ SZO ÉPSZ SZO 

      

      

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevőnként: 

     

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

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

 

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

Ajánlattevő neve: Linea Bútor Kft. 

Ajánlattevő címe: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16 

Ajánlattevő adószáma: 11137050-2-08 

Ajánlattevő által adott ajánlati ár: 29 877 919 Ft + ÁFA 

Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, amely az ajánlati 

felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

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

 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: 

Ajánlattevő neve: Falco Sopron Kft. 

Ajánlattevő címe: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27. 

Ajánlattevő adószáma: 10698318-2-08 

Érvénytelenség indoka: a benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 

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: 2018/05/11                Lejárata: 2018/05/21 
 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2018/05/10 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

2018/05/10 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka
2
 

___________________________________________________________________________ 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja
2
 

--/--/-- 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja
2
 

--/--/-- 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka
2
 

___________________________________________________________________________ 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja
2 

--/--/-- 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja
2 

--/--/-- 

VI.1.10) További információk:
2 

Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) 
és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést ezúton ellenjegyezzük (az aláírásokat az eredeti/papír alapú 
dokumentum tartalmazza) 
 

  

 


