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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

222A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Adásvételi szerződés a Kaposvár Kórház déli tömb egykori anyaépület informatikai központként történő hasznosításához kapcsolódó, 
az intézmény épületébe beszerzésre kerülő bútorok, egyéb használati eszközök tárgyában.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Informatikai központ bútor beszerzés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kaposvar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kaposvar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft): 30 104 256 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki beszerelési és/vagy üzembehelyezési 
feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki 
logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen Többlet jótállás (
hónap, minimum 0, maximum 24 hónap): 24 Előteljesítés (nap, minimum 0, maximum 10 nap) : 10 A legjobb ár-érték arányt 
tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (
székhely: 9300 Csorna, Soproni út 125.) ajánlattevő nyújtotta be.

12712698208Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9300 Csorna, Soproni Út 125

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: 
P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső 
határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat 
tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a 
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) a 2 - 5. részszempont esetében az egyenes 
arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza. Alkalmazott képlet: P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P -P) + P ahol P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb 
pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben 
meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghala-dó megajánlások esetében a 
képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás 
során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft): 30 104 256 A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki beszerelési és/vagy üzembehelyezési 
feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen A teljesítésbe bevonásra kerül 1 fő olyan szakember, aki 
logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem): igen Többlet jótállás (
hónap, minimum 0, maximum 24 hónap): 24 Előteljesítés (nap, minimum 0, maximum 10 nap) : 10 Ajánlattevő az Ajánlati 
felhívás III.1.3) pontjában és a Közbeszerzési Dokumentum 1. kötet 13.3. pontjában meghatározott M.1. műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlattevő a tárolt cégkivonata alapján a tevékenység végzésére alkalmasak.

12712698208Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 9300 Csorna, Soproni Út 125

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő által a 
benyújtott műszaki-szakmai ajánlat vizsgálata során megállapításra került, hogy Ajánlattevő által az ajánlatában, a műszaki 
ajánlat „bútorok” táblázat 4., 32., 33, 50., 62., 68., 74., 76., 84., 98. és 99. sorában megajánlott termék az alábbi paramétere 
alapján nem felelt meg az Ajánlati felhívás mellékletét képző Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt 
alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok,Befoglaló méret
/ Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 4. / SZÉK / Karfás éttermi terasz szék, rakásolható, műanyag, piros. 
Ülőmagasság 440 mm, szék magasság 780 mm, első két láb közötti szélesség 580 mm, első és hátsó láb közötti távolság 615 mm
. Ülőfelület és háttámla ívesen kialakított. / Linea Műanyag Karfás szék / Rakásolható, máanyag karfás szék, ülésmagasság 440 
mm, szék teljes magassáfa 820 mm, ülőfelőlet és háttámla ívesen kialakított. 32. / TÁRGYALÓASZTAL (téglalap) / 
Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű fekete szórt fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 
800 mag. x 750 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es 
kersztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal magassága 760mm. 33. / 
TÁRGYALÓASZTAL (fél hatszög) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű fekete szórt fém lábakkal, világos tölgyfa 
asztallappal MDF + furnér 1600 sz. x 800 mag. X 800 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-
735mm magas 4db 40x40-es kersztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal 
magassága 760mm. 50. / ZÁRHATÓ IRODAI POLCOS SZEKRÉNY 5 FAKKOS / Színazonos korpusz és front MDF+ furnér, világos

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

A CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.) ajánlattevő a közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel: - Ajánlattevő 
által a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat vizsgálata során megállapításra került, hogy Ajánlattevő által az ajánlatában, a 
műszaki ajánlat „bútorok” táblázat 83. sorában megajánlott termék paramétere alapján nem felel meg az Ajánlati felhívás 
mellékletét képző Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki 
minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok,Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott 
termék leírása 83. / SZEKRÉNY / Fém szekrény, szárnyas ajtóval, zárt aljjal, bal oldalon 4 db polc, félig osztott belső rész. Szín: 
szürke. 1800 mag. x 800 sz. x 500 m. mm / "BASIC's Hungária Kft. SHINE-186 - B" / SZEKRÉNY Fém szekrény, szárnyas ajtóval, 
zárt aljjal, bal oldalon 4 db polc, félig osztott belső rész. Szín: szürke/kék Mérete: 1800 mag. x 600 sz. x 500 m. mm - Ajánlatkérő
II. sz. hiánypótlási felhívásában kérte Ajánlattevőt, hogy a műszaki ajánlatában a „megajánlott termék leírása” oszlopban 
felsorolt termékek tekintetében egészítse ki műszaki ajánlatát, tekintettel arra, hogy több esetben hiányosan, illetve egyáltalán 
nem tüntette fel az Ajánlatkérő által elvárt paramétereket. Ajánlattevő a hiánypótlás keretében benyújtott műszaki-szakmai 
ajánlat „bútorok” táblázat 60., 66, és 72. soraiban megajánlott termék paramétereit - és ezáltal a kötöttséggel terhelt konkrét 
megajánlását – nem csak kiegészítette a hiányzó paraméteri adattal, hanem azt módosította az ajánlattétteli határidő lejártáig 
benyújtott műszaki-szakmai ajánlatához képest. Ennek következtében Ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt szakmai 
ajánlatban szereplő terméket változtatta meg. A fentiekkel összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.519/13/2015. KDB határozatában foglaltakra, valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) - b) pontjaira, amelyek 
értelmében az egyértelműen megnevezett és megajánlott termékek hiánypótlás keretében történő módosítására jogszerű 
lehetősége nincs. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. határozata az alábbiakat rögzíti: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint mindkét fenti esetben az ajánlattevők által az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatban pontosan és egyértelműen 
megnevezésre került az a termék, amellyel a nyertes ajánlattevő a szerződést teljesíteni kívánta. A műszaki adatlap hiánypótlás 
teljesítése során történt csatolása azonban módosította az ajánlattevők szakmai ajánlatát, mivel annak beazonosíthatósága a 
termék megnevezésével megtörtént. A szakmai ajánlatra kétségtelenül ajánlati kötöttség következik be. A tárgyi esetben az is 
megállapítható, hogy az ajánlattevők a monitor vonatkozásában közölték a megajánlott termék nevét, típusát. A Kbt. alapelvei 
között rögzített verseny tisztasága és esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód követelményére is tekintettel nem jogszerű a 
megajánlott termék hiánypótlás körében történő kicserélése. A Döntőbizottság rámutat, hogy a jelen esetben nem nyilatkozat 
pótlása történt, hanem az ajánlattevők által megtett szakmai ajánlat módosítása, melynek következtében megváltozott az 
ajánlattevők az ajánlattételi határidőben benyújtott szakmai ajánlata.”

26387811203CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:
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tölgyfa szín felülettel, alul 900 mm magas középen felnyíló zárható ajtóval, egy polccal, felül 1029 mm magas középen felnyíló 
zárható szekrény két polccal 1929 mag. x 800 sz. x 400 m. mm / Egyedi gyártás / Anyaga 18mm vastag Falco 577 FS22, alul 
900mm magasan 2db nyíló ajtóval 1 fiókkal az ajtó mögött, felül 2db nyíló ajtóval, az ajtó mögött 2db polccal. strong csill. 
Nélküli pántokkal, zárral, Tulip Ida fogantyúkkal, szintező lábakkal. 62. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db 
kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m
. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 
Szé/Ma/Mé: kb. 60/12/5cm 68. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós 
bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali 
akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, Szé/Ma/Mé: kb. 60/12/5cm 74. / FALI 
RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát 
akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb 
végű akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, Szé/Ma/Mé: kb. 60/12/5cm 76. / BÁRSZÉK / Fekete műanyag ülőke, színazonos 
fekete műbőrrel bevonva, világos tölgyfa lábbal. Szék magassága 880 mm, ülőfelülete 400 mm, lábmagasság 750 mm / Micco 
bárszék / Fekete ülőke, bőrrel bevonva, tölgyfa lábakkal. Ülésmagasság, 720mm, teljes magasság 830 mm 84. / BÁRSZÉK / 
Fekete műanyag ülőke, színazonos fekete műbőrrel bevonva, világos tölgyfa lábbal. Szék magassága 880 mm, ülőfelülete 400 
mm, lábmagasság 750 mm / Micco bárszék / Fekete ülőke, bőrrel bevonva, tölgyfa lábakkal. Ülésmagasság, 720mm, teljes 
magasság 830 mm 98. / TÁRGYALÓASZTAL (téglalap) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém 
lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 800 mag. x 705 m. mm / Egyedi gyártás / Asztallap 25mm vastag 
Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es kersztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402. kábelátvezető 
nélkül. Az asztal magassága 760mm. 99. / TÁRGYALÓASZTAL (fél hatszög) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt 
fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1600 sz. x 800 mag. x 800 m. mm / Egyedi gyártás / 
Asztallap 25mm vastag Falco 577 Fs22, 715-735mm magas 4db 40x40-es kersztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 
ST402. kábelátvezető nélkül. Az asztal magassága 760mm. - Ajánlattevő által a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat vizsgálata 
során megállapításra került, hogy Ajánlattevő által az ajánlatában, a műszaki ajánlat „egyéb használati eszközök” táblázat 23., 
28., 33., 41., 48. és 58. sorában megajánlott termék az alábbi paramétere alapján nem felelt meg az Ajánlati felhívás mellékletét 
képző Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki 
minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok,Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott 
termék leírása 23. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 
253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 28. / 
SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy
. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 33. / SZEMETESKOSÁR / 
Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM 
SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 41. / SZEMETES KONTÉNER / műanyag, kerekes, 
felnyíló fedelű fekete 1100 literes / Szemetes konténer / Szemetes konténer 1100 L zöld műanyag 48. / SZEMETESKOSÁR / 
Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM 
SZÁLCS. nyitott KSM102 / falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes 58. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es
kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / 
falraszerelhető 50 literes rozsdamentes szemetes - Továbbá Ajánlattevő a 2. sz. hiánypótlás keretében a műszaki ajánlat „
bútorok” táblázat 6., 7.,24., 28., 30., 32., 36., 43., 49., 56., 58., 62., 64., 68., 74., 90., 97., 98., 99., 102., és 106. sorában szereplő 
termékeket módosította, amelyek a módosítás ellenére sem felelnek meg az Ajánlati felhívás mellékletét képző Közbeszerzési 
Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó műszaki minimumkövetelménynek: 
Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok,Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / Megajánlott termék leírása 6. / 3 
SZEMÉLYES ÜLŐGARNITÚRA / Szövet felület, Martindale-kopásállóság: 90.000, Fényállóság: 4-5, Bolyhosodás: 4, Színbeni 
elvárás: vagy zöld, vagy kék, vagy bézs 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. mm / Soprano 103 ülőgarnitúra / Masszív korpusz, fa lábak,
magas kopárállóságú 90.0000 Martindale, fényállóság: 4-5, háromszemélyes kanapé (ülőgarnitúra), szövet zöld, kék, bézs 
színben válaszható, 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. mm* (*: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg a bolyhosodás mértékét.) 7. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó 
nélkül, 4 fogassal 1700 mag. mm / Egyedi állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm 
magas 24. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű
állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 28. / 3 személyes ülőgarnitúra / Szövet felület, 
Martindale-kopásállóság: 90.000, Fényállóság: 4-5, Bolyhosodás: 4, Színbeni elvárás: vagy zöld, vagy kék, vagy bézs 1970 sz. x 
930 m. x 850 mag. mm / Soprano 103 ülőgarnitúra / Masszív korpusz, fa lábak, magas kopárállóságú 90.0000 Martindale, 
fényállóság: 4-5, háromszemélyes kanapé (ülőgarnitúra), szövet zöld, kék, bézs színben válaszható, 1970 sz. x 930 m. x 850 mag. 
mm** (**: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg a 
bolyhosodás mértékét.) 30. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / PASO állófogas /
Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 32. / TÁRGYALÓASZTAL (téglalap) / 
Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű fekete szórt fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 
800 mag. x 750 m. mm / Egyedi gyártás / Téglalap alakú tárgyaló (konferencia) asztal. Asztallap 25mm vastag világos tölgyfa 
színű furnéros MDF, 750mm magas 4db 40x40-es kersztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402, 1db fekete 
kábelkivezetővel, tetőlap:1200*800 mm 36. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / 
PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 43. / ÁLLÓFOGAS / Fém, 
alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, 
esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 49. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / 
PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 56. / ÁLLÓFOGAS / Fém, 
alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, 
esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 58. / TANULÓASZTAL / "Az asztal mélysége 600 mm, szélessége 800 mm. Magassága 
állítható. Fautánzat: világos tölgyfa színben, homogénebb mintázattal, 25 mm vastag munkalap MDF+ frunér, színazonos ABS 
élzárással. Nemesacél láb 705 mm. (Asztallapot a bútorlapszabászatban mérete kell vágatni és élfóliáztatni, a lábbal össze kell 
szerelni.)" 800 sz. x 600 mé. mm / Egyedi gyártás / Tanulóasztal, asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színben, homogén 
mintázat MDF + furnér, színaznos ABS élzárással, 4db 705 mm magas nemesacél lábbal összeépítve. 800 mm széles x600 mm 
mély*** (***:Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg hogy 
az asztal magassága állítható.) 62. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós 
bevonatú acélból, kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali 
akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb végű akasztóval, kettős (16 db) kabát akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 950*80*
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

190 mm 64. / TANULÓASZTAL / "Az asztal mélysége 600 mm, szélessége 800 mm. Magassága állítható. Fautánzat: világos 
tölgyfa színben, homogénebb mintázattal, 25 mm vastag munkalap MDF+ frunér, színazonos ABS élzárással. Nemesacél láb 705 
mm. (Asztallapot a bútorlapszabászatban mérete kell vágatni és élfóliáztatni, a lábbal össze kell szerelni.)" 800 sz. x 600 mé. mm
/ Egyedi gyártás / Tanulóasztal, asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színben, homogén mintázat MDF + furnér, színaznos ABS 
élzárással, 4db 705 mm magas nemesacél lábbal összeépítve. 800 mm széles x600 mm mély**** (****: Garzon Bútor 
Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő nem jelölte meg hogy az asztal magassága 
állítható.) 68. / FALI RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, 
kalap és kettős kabát akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc /Fali akasztó, krómszínű 
fém, 8 fekete gomb végű akasztóval, kettős (16 db) kabát akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 950*80*190 mm 74. / FALI 
RUHAFOGAS-LÉC / 6 db kalap és 12db kabát-akasztó, alumínium-ezüst szín porszórós bevonatú acélból, kalap és kettős kabát 
akasztó techno-polymerből 950 sz. x 80 m. x 190 mag. mm / Karl ruhafogas léc / Fali akasztó, krómszínű fém, 8 fekete gomb 
végű akasztóval, kettős (16 db) kabát akasztóval max. terhelhetőség: kb. 8kg, 950*80*190 mm 90. / ÁLLÓFOGAS / Fém, 
alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm magasság / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, 
esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 97. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm 
magasság / PASO állófogas / Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 98. / 
TÁRGYALÓASZTAL (téglalap) / Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa 
asztallappal MDF + furnér 1200 sz. x 800 mag. x 705 m. mm / Egyedi gyártás / Téglalap alakú tárgyaló (konferencia) asztal. 
Asztallap 25mm vastag világos tölgyfa színű furnéros MDF, 750mm magas 4db 40x40-es kersztmetszetű MILADESIGN feket 
asztallábbal G5 ST402, 1db fekete kábelkivezetővel, tetőlap:1200* 800 mm 99. / TÁRGYALÓASZTAL (fél hatszög) / 
Konferenciaasztal, négyzetes keresztmetszetű szórt fekete színű fém lábakkal, világos tölgyfa asztallappal MDF + furnér 1600 sz
. x 800 mag. x 800 m. mm / Egyedi gyártás / Fél hatszög alakú tárgyaló (konferencia) asztal. Asztallap 25mm vastag világos 
tölgyfa színű furnéros MDF, 800 magas 4db 40x40-es kersztmetszetű MILADESIGN feket asztallábbal G5 ST402, 1db fekete 
kábelkivezetővel, tetőlap:1600*800 mm***** (*****: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony 
utca 4.) ajánlattevő által megajánlott asztallap vastagsága és az asztallábak magassága összesen meghaladja a kért fizikai 
paramétereket.) 102. / ÁLLÓFOGAS / Fém, alumínium színben, esernyőtartó nélkül, 4 fogassal 1700 mm / PASO állófogas / 
Alumínium színű állófogas, 4 fogassal, esernyőtartó nélkül, 17000 mm magas 106. / ROLÓ / Gyöngyláncos kivitel, anyag színe: 
cappuccino, fényáteresztő 440 sz. x 2320 mag. mm / Róló / Gyöngyláncos kivitelű tokozatlan fényáteresztő roló, anyag színe: 
cappuccino, 4400*2320 mm - Ajánlattevő a 2. sz. hiánypótlás keretében a műszaki ajánlat „egyéb használati eszközök” táblázat 
23., 28., 33., 48., 58. és 80. sorában szereplő termékeket módosította, amelyek a módosítás ellenére sem felelnek meg az Ajánlati
felhívás mellékletét képző Közbeszerzési Dokumentum 2. kötet Műszaki leírásban foglalt alábbi fizikai paraméterre vonatkozó 
műszaki minimumkövetelménynek: Sorszám / Berendezés / Műszaki adatok,Befoglaló méret / Megajánlott termék típusa / 
Megajánlott termék leírása 23. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető kivitelben 614 mag
. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 50 literes 
rozsdamentes acél 614x395x253 mm 28. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető 
kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 
50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 33. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető
kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 
50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 48. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető
kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 
50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 58. / SZEMETESKOSÁR / Rozsdamentes acél, 50l-es kapacitás, falra is szerelhető
kivitelben 614 mag. x 395 sz. x 253 m. mm / Hull.gy. 47L falrasz., RM SZÁLCS. nyitott KSM102 / Szemétkosár, falraszerelhető 
50 literes rozsdamentes acél 614x395x253 mm 80. / Mikrohullámú sütő / Kapacitás: 23 liter, forgótányér átmérője: 270 mm, 
mikrohullámú teljesítmény: 900 W, touch control vezérlés, rozsdamentes kivitel, előlap anyaga: fém/üveg, fekete színben / 
SAMSUNG MS23K3513AS/EO mikrohullámú sütő / Mikrohullámú sütő, 23 liter, forgótányér átmérője: 270 mm, mikrohullámú 
teljesítmény: 900 W, touch control vezérlés, rozsdamentes kivitel, előlap anyaga: fém/üveg, fekete színben****** (******: 
Ajánlatkérő megvizsgálta a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 4.) ajánlattevő által 
megajánlott terméket, amely – többek között – az alábbi paraméterekkel rendelkezik: Forgótányér átmérője: 28.8 cm; 
Mikrohullám teljesítmény: 800 W.) - Ajánlatkérő a II. sz. hiánypótlás keretében benyújtott műszaki-szakmai ajánlat „bútorok” 
táblázat 4., 11., 18., 32., 33, 50., 62., 68., 74., 76., 84. és 98., 99. soraiban megajánlott termék paramétereit és ezáltal a 
kötöttséggel terhelt konkrét megajánlását módosította, az ajánlattétteli határidő lejártáig benyújtott műszaki-szakmai 
ajánlatához képest. Ennek következtében Ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt szakmai ajánlatában szereplő terméket 
változtatta meg. A fentiekkel összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.519/13/2015. 
KDB határozatában foglaltakra, valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) - b) pontjaira, amelyek értelmében az egyértelműen 
megnevezett és megajánlott termékek hiánypótlás keretében történő módosítására jogszerű lehetősége nincs. A Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.519/13/2015. határozata az alábbiakat rögzíti: „A Döntőbizottság álláspontja szerint mindkét fenti esetben az 
ajánlattevők által az ajánlattételi határidőben benyújtott ajánlatban pontosan és egyértelműen megnevezésre került az a termék, 
amellyel a nyertes ajánlattevő a szerződést teljesíteni kívánta. A műszaki adatlap hiánypótlás teljesítése során történt csatolása 
azonban módosította az ajánlattevők szakmai ajánlatát, mivel annak beazonosíthatósága a termék megnevezésével megtörtént. A
szakmai ajánlatra kétségtelenül ajánlati kötöttség következik be. A tárgyi esetben az is megállapítható, hogy az ajánlattevők a 
monitor vonatkozásában közölték a megajánlott termék nevét, típusát. A Kbt. alapelvei között rögzített verseny tisztasága és 
esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód követelményére is tekintettel nem jogszerű a megajánlott termék hiánypótlás körében 
történő kicserélése. A Döntőbizottság rámutat, hogy a jelen esetben nem nyilatkozat pótlása történt, hanem az ajánlattevők által 
megtett szakmai ajánlat módosítása, melynek következtében megváltozott az ajánlattevők az ajánlattételi határidőben benyújtott 
szakmai ajánlata.”
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja 
a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.04.02Lejárata:2020.03.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:
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