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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

a Kbt. 77. § (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ 
SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN) BÚTOROK BESZERZÉSE TÁRGYÚ ELJÁRÁSBAN 

1. Az Ajánlatkérő neve és címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.  
Telefon: +36-96-577-800  
Telefax (titkárság): +36-96-217-406  
Képviselője: Dr. Árvay István polgármester  

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: A Flesch Károly Kulturális Központ részére (a TIOP-1.2.1.A-15/1 azonosító 
számú projekt keretében) bútorok beszerzése az alábbiak szerint: 

- 8db Fali tartó konzolok, fekete színben, min 20 cm kilógással, állítható. 
- 2 db Tároló acél doboz, erősített, fekete színben, porszórással festve. Megközelítő méretek: körülbe-
lül: szélesség 15 cm, magasság  5 cm, hosszúság 20 cm.  
- 3 db Fém erősítésű tároló láda. Alumínium keretben foglalt rétegelt lemezzel. Megközelítő méretek: 
körülbelül: szélesség 79 cm, magasság  31 cm, mélység 55 cm.  
- 3 db Fém erősítésű tároló láda. Alumínium keretben foglalt rétegelt lemezzel. Megközelítő méretek: 
körülbelül: szélesség 52 cm, magasság 24 cm, mélység 55 cm.  
- 3 db Szállítóláda négy forgó kerékkel, fekete színben, fém erősítéssel. Megközelítő méretek: körülbe-
lül: szélesség 65 cm, magasság 65 cm, mélység 62 cm.  
- 2 db Szállítóláda négy forgó kerékkel, fekete színben, fém erősítéssel. Megközelítő méretek: körülbe-
lül: szélesség 122 cm, magasság 76 cm, mélység 60 cm.  
- 3 db Tároló acél doboz, erősített, fekete színben, fém merevítőkkel.  Megközelítő méretek: körülbe-
lül: szélesség 57 cm, magasság 30 cm, mélység 53 cm.  

- 4 db 6U magas fixinstallos rack 

- 2 db Rack a digitális keverőknek 
- 60 db bankett asztal 160x80x75 cm, összecsukható, bútorlap asztallap, fémlábak.  

- 100 db Rendezvényszék kárpitos, favázas színpadi használtra szép kivitelű, rakásolható 

- 40 db Konferencia szék, karfás, rakásolható, sorolóelemmel, gurulós tárolóegységgel 

- 60 db Konferencia szék,karfa NÉLKÜLI, rakásolható, sorolóelemmel, gurulós tárolóegységgel 

- 5 db Fogas a színházi öltözőkbe 
- 10 db Rattan garnitúra (letakarható, külső használatra. A garnitúra minimális elmei: asztal, két fotel, 
egy kanapé és hát és ülőpárnákkal. 
- 6 db komplett irodabútor 

- 3 db Gyerek asztal, mosható és nagy teherbírású, de harmonizáló a többi bútorzathoz 

- 12 db Gyerek ülőke, mosható és nagy teherbírású, de jól harmonizál a többi bútorzattal 

- 40 db Öltözőpad. Fa és fém. 2 hátfallal, mely egyben akasztó is. Összekapcsolhatók, magukban és fal 
mellett is állíthatók. Sima felületű, műanyag végdugóval ellátott lábak. Könnyen takarítható, és alatta 
is. Zártszerelvényből készült. Egy elem minimum 5 férőhelyes 

- 30 db Oktatótermi asztalok 

- 4 db Tükör 41x144 cm 
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- 20 db Kiállítási kordon + szalag. Exkluzív szalagos kordonoszlop, piros szalaggal 2db/cs. Prémium tü-
körpolírozott, gömbfejes, szalag-kazettával szerelve arany színben 

- 4 db Gurulós paraván Kb. 200x100 cm 

- 15 db Karfás irodai forgós és gurulós szék. Tisztítható, nagy teherbírású 
- 6 db Fekvő vitrin 100 cm széles, 100 cm mély. 80/85 cm magas. Keretes felnyitható üvegezett ajtóval. 
A szerkezet fa. 
- 6 db Oszlopvitrin teli üveges 50x50x200 cm 
- 20 db Sörgarnitúra asztal és két pad, összecsukható, egymásba téve szállítható 220x50x75 cm asztal, 
220x25x50 cm pad 

- 20 db Éttermi asztal, laminált 120x80cm, fix kivitel 

- 20 db Éttermi asztal laminált 80x80cm fix kivitel 

- 200 db Rendezvényszék - tárgyalószék kárpitozott hát és ülőlappal.Rakásolható 
- 200 db Rendezvényszék - összecsukható lapra, műanyag ülő és hátlappal, fémvázas, guruló szállító és 
tároló egységgel 
- 10 db Posztamensek egyedileg gyártva többféle méretben. Könnyen mozgatható, könnyű, de jó te-
herbíró alapanyagból. Fogófülekkel ellátva, de süllyesztve 
 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyel-
met, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivat-
kozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő 
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű 
dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén 
– az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

A beszerzéssel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg 
az annak részeként megküldött szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza. 

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):  

Fő tárgy: 39100000-3 [Bútorok]; további tárgyak: 39121200-8 [Asztalok]; 39110000-6 [Ülések, székek és 
kapcsolódó termékek, valamint tartozékok] 

3. A választott eljárás fajtája:  

A választott eljárás: nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésé-
vel induló tárgyalás tartása nélküli eljárás a Kbt. Harmadik Része (122/A. § (1) bekezdés alapján). 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: 

      - 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzététe-
lének napja: 

       - 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételé-
nek/megküldésének napja: 

 Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. szeptember 11. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Igen.  
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7.b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak meg-
adása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:  

- 

7.c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 

- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Kettő. 

9.a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szem-
pont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tar-
talmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 
1. LI-AN BÚTOR KONZORCIUM (ANVA Hungária Kft. – LINEA Bútor Kft. közös ajánlattevők) 
9200 Mosonmagyaróvár, Újhelyi Imre u. 82. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 23.480.800,- Ft + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
 
2. Óvár Va-Fa Asztalosipari Kft. 
9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György út 68. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 20.120.020,- Ft + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 

 

9.b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként) 

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

  Az elbírálás A részszempontok             

  részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszá-
mai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

                  

  A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

9.c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 

 - 

9.d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 - 

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



4 / 5 

 

  
- 

11.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Nyertes Ajánlattevő neve: Óvár Va-Fa Asztalosipari Kft. 
Nyertes Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai György út 68. 
 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 20.120.020,- Ft + ÁFA 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást, amely az ajánlattételi felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

11.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:  

- 

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igény-
be venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

-  

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 -  

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek telje-
sítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

 - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

       -  

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

       - 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2015. október 8. 

       b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2015. október 17. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2015. október 7. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
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2015. október 7. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 

        - 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

       - 

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

      - 

21.* Az összegezés javításának indoka: 

     - 

22.* Az összegezés javításának időpontja: 

     - 

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 

     - 

24. Egyéb információk: 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. október 19., 11.30 óra.  
 

Jelen összegezés öt számozott oldalt tartalmaz. 


		2015-10-07T15:24:28+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




