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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12005005Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 96211764Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Bölcsőde eszköz 3. (1166)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000470102019
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A 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:

2019.05.28

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

A 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 keretében különböző eszközök beszerzése Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 27. szám alatti bölcsödébe, a 
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00006 kódszámú, ”Új Bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron” című projekt keretében. Ajánlatkérő a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t 
kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást 
elfogad ajánlatkérő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező specifikáció és tételes, részletes árajánlat 
tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Bölcsőde eszköz 3. (1166)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

1.ajánlattevő: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1076 Bp.,Péterfy Sándor Utca 7. fszt.1.): ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján. 2.ajánlattevő: K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. (9200 Mosonmagyaróvár,Várallyai György 
Utca 3.): ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján. "HOR" Zrt. érvénytelenség indoka: a "HOR" 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) 
pontja alapján érvénytelen. Indokolása: Az ajánlatkérő hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel a "HOR" Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. ajánlattevőt, mely 2019. július 17. napján került megküldésre 2019. július 22. napján 17:00 órai teljesítési határidővel. 
Ajánlattevő a felvilágosítás kérésben foglaltaknak nem tett maradéktalanul eleget, ezért ajánlata vonatkozásában továbbra is 
fennállnak az alábbi ellentmondások: Ajánlattevő ajánlatában csatolta az ajánlattételi felhívás V. 2. További információk p. pontjában 
előírt ártáblát, amelyben a megajánlott termékek paramétereit megadta (Megajánlott termék paraméterei olyan részletezettséggel, 
hogy az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki paraméternek, feltételeknek való megfelelés megállapítható legyen oszlop), 
azonban ajánlatkérő az alábbi termékek vonatkozásában ellentmondást tapasztalt a megajánlott termék paraméterei és az ajánlatkérő 
által elvártak között az alábbiak szerint: Terméknév (specifikáció szerint) Eltérés 97. Bábparaván A megajánlásban 115*65 cm 
szerepel, a kiírásban megadott 120x60 cm helyett. 107. Masszázs út Mérete nem megfelelő, 148x36x3 cm helyett, 145x30 cm a 
megajánlás. 108. Rody lovacska Mérete nem megfelelő, 45x35x54cm helyett 53x45 cm szerepel a megajánlásban. 110. Puff készlet 
arckifejezésekkel Mérete nem megfelelő, 30x8cm helyett 35x6cm szerepel a megajánlásban. 125. Csúszda Mérete nem megfelelő, 
120x49x71 cm helyett 120x49x70 cm szerepel a megajánlásban. 129. Játszószőnyeg nagy Kiírás szerint: 230x170 cm (+10 cm eltérés),
megajánlás: 230x160 cm, az eltérés nem +10 cm, hanem – 10 cm. 135. Játszóház Mérete nem megfelelő, 168x94x120 cm helyett 
168x93x120 cm a megajánlás. 138. Bölcsis csúszda Mérete nem megfelelő, 120x49x71 cm helyett 120x49x70 cm a megajánlás. 142. 
Kupé udvari jármű Mérete nem megfelelő, 44x84x72 cm helyett 72x44x92 cm szerepel a megajánlásban. 149. Hőmérő Anyag és 
mérete nem megfelelő, műanyag 40x6,8cm helyett, 20cm-es fa hőmérő szerepel a megajánlásban. 163. Hullámlépcső A megajánlásban
műbőrrel bevont habszivacs szerepel, a kért műanyag helyett. 165. Tornaszőnyeg 180*60*7cm Méret nem megfelelő, 180x60x10 cm 
helyett, 180x60x 7 cm a megajánlás. 189. Magasságmérő Mérete nem megfelelő, 100cm helyett 98,5 cm szerepel a megajánlás 199. 
Badella szemetes Anyag nem megfelelő, műanyag badella szemetes helyett fém badella szemetes szerepel a megajánlásban. 218. 
Gyerekasztal Anyaga és mérete nem megfelelő, a kért 65x65cm anyaga: laminált asztallap, bükkfaláb helyett a megajánlásban 
műanyag gyerekasztal szerepel, melynek átmérője 73cm, magassága 49cm. 219. Gyerekszék Anyaga és mérete nem megfelelő, a kért 
26x29x22/26cm rétegelt lemez gyerekszék helyett műanyag, színes és hátlapos 25cm-es gyerekszék szerepel a megajánlásban. 235. 
Faliszőnyeg Mérete nem megfelelő, 100x100cm helyett 120x80cm szerepel a megajánlásban, valamint nem szerepel benne, hogy 
100% polypropilén, antiallergén és gyermek mintás. 255. Maci (plüss) Méretezése nem megfelelő, 1db 24cm-es, 1db 28cm-es és 1db 
32cm maci helyett 1db 25cm, 1db 30cm és 1db 33cm maci szerepel a megajánlásban. 256. Csúszka vonalvezető Mérete nem megfelelő
, 21,8x12x18cm helyett 22x12x17cm szerepel a megajánlásban. 277. Szőnyeg Mérete nem megfelelő, 2,30x1,70 m helyett 220x160cm 
szerepel a megajánlásban. Folytatás karakterkorlátozás okán a VI.1.10) pontban.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt: Nem

Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánította, tekintettel a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára, mivel kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
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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:

Nem releváns, figyelemmel az eredménytelenségre.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2019.08.16

2019.08.16
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.08.13 09:48:58 arva.mariann

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az ajánlatok mindegyike meghaladta a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően 
igazolt, bontáskor ismertetett - rendelkezésre álló 11.460.784,- Ft anyagi fedezet összegét. 2. Az V.1.4) pont folytatása: "HOR" Zrt. 
érvénytelenség indoka (folyt.): Ajánlattevő az előírt felvilágosítás kérésre figyelemmel a műszaki ajánlatát képező ártáblát – amely a 
beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó szakmai ajánlatnak minősül – hiánypótlás keretében módosította a 110. sorszámú „Puff 
készlet arckifejezésekkel”, a 129. sorszámú „Játszószőnyeg nagy”, a 149. sorszámú „Hőmérő”, a 165. sorszámú „Tornaszőnyeg 180*60
*7cm”, a 199. sorszámú „Badella szemetes”, a 218. sorszámú „Gyerekasztal”, a 219. sorszámú „Gyerekszék”, a 235. sorszámú „
Faliszőnyeg”, a 255. sorszámú „Maci (plüss)”, és a 277. sorszámú „Szőnyeg” megnevezésű termékek vonatkozásában, amely meg nem 
engedett, a hiánypótlás a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerinti korlátait túllépő módosításnak minősül, ezáltal Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (10) 
bekezdés alapján az eredeti ajánlatot veszi figyelembe, amely továbbra sem megfelelő. Ajánlattevő a 97. sorszámú „Bábparaván”, a 
107. sorszámú „Masszázs út”, a 108. sorszámú „Rody lovacska”, a 125. sorszámú „Csúszda”, a 135. sorszámú „Játszóház”, a 138. 
sorszámú „Bölcsis csúszda”, a 142. sorszámú „Kupé udvari jármű”, a 163. sorszámú „Hullámlépcső”, a 189. sorszámú „Magasságmérő
” és a 256. sorszámú „Csúszka vonalvezető” megnevezésű termékek vonatkozásában felvilágosítást nyújtott az ellentmondásokkal 
kapcsolatosan, azonban az ellentmondásokat nem oldotta fel, a jelzett termékek továbbra sem felelnek meg az ajánlatkérő által előírt 
valamennyi műszaki paraméternek, feltételnek, figyelemmel arra, hogy a megajánlásban (Megajánlott termék paraméterei olyan 
részletezettséggel, hogy az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki paraméternek, feltételeknek való megfelelés megállapítható 
legyen oszlop) nem a kiírás szerinti termékeket ajánlott meg a felvilágosítás kérésben jelzettek szerint. Fentiekre figyelemmel 
ajánlatkérő az előírásoknak történő megfelelést továbbra sem tudja megállapítani ezen termékek vonatkozásában. K.W.H Kft. 
érvénytelenség indoka: K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, így ajánlata a Kbt
. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen. Indokolása: Az ajánlatkérő hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel 
a K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. ajánlattevőt, mely 2019. július 17. napján került megküldésre 2019. július 22. napján 17:
00 órai teljesítési határidővel. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben foglaltaknak nem tett maradéktalanul 
eleget, ezért ajánlata vonatkozásában továbbra is fennállnak az alábbi hiányok, illetve ellentmondások: - Ajánlattevő ajánlata részeként
kitöltötte a Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében elnevezésű űrlapot, amely vonatkozásában a 
nyilatkozatban szereplő személyek címe nem egyezik a cégkivonatban szereplő címmel; az előírt hiánypótlást nem teljesítette, 
továbbra sem megfelelő. - Ajánlattevő ajánlata részeként kitöltötte a Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján elnevezésű űrlapot, 
azonban abban nem a felhívásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés) került megjelölésre; az előírt hiánypótlást nem 
teljesítette, továbbra sem megfelelő. - Ajánlattevő ajánlatában csatolta az ajánlattételi felhívás V. 2. További információk p. pontjában 
előírt ártáblát (amely mint műszaki ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó 
szakmai ajánlat), azonban a 205. sorszámú „Vetítővászon2,4*2,4m” megnevezésű termék a hiánypótlást követően sem felel meg az 
ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki paraméternek, feltételnek, figyelemmel arra, hogy a megajánlásban (Megajánlott termék 
paraméterei olyan részletezettséggel, hogy az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki paraméternek, feltételeknek való megfelelés 
megállapítható legyen oszlop) nem szerepel, hogy szövetes-e vagy sem. Fentiekre figyelemmel ajánlatkérő az előírásoknak történő 
megfelelést továbbra sem tudja megállapítani ezen termék vonatkozásában. - Ajánlattevő ajánlatában csatolta az ajánlattételi felhívás 
V. 2. További információk p. pontjában előírt ártáblát, amelyben a megajánlott termékek paramétereit megadta (Megajánlott termék 
paraméterei olyan részletezettséggel, hogy az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki paraméternek, feltételeknek való megfelelés 
megállapítható legyen oszlop), azonban ajánlatkérő az alábbi termékek vonatkozásában ellentmondást tapasztalt a megajánlott termék
paraméterei és az ajánlatkérő által elvártak között az alábbiak szerint: Terméknév (specifikáció szerint) Eltérés 162. Sarokmedence 
Méretezése nem megfelelő, 15cm-es vastag fal (előírás) helyett 10cm a megajánlás. 236. Mélytányér A megajánlása szerint állatmintás
, a kiírásban ajánlatkérő kifejezetten maci mintás terméket kért. 237. Lapostányér A megajánlása szerint állatmintás, a kiírásban 
ajánlatkérő kifejezetten maci mintás terméket kért. 213. Takarítószett Ajánlatkérő a kiírásban „Pedálos műanyag felmosó vödör,nyél 
és hozzátartozó felmosó fejjel” terméket kért, az ajánlattevő „centrifugás vödör, mop.betét” terméket ajánlott meg. Ajánlattevő az 
előírt felvilágosítás kérésre figyelemmel a műszaki ajánlatát képező ártáblát – amely a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó 
szakmai ajánlatnak minősül – hiánypótlás keretében módosította a 162. sorszámú „Sarokmedence”, a 236. sorszámú „Mélytányér”, a 
237. sorszámú „Lapostányér” és a 213. sorszámú „Takarítószett” megnevezésű termékek vonatkozásában, amely meg nem engedett, a 
hiánypótlás a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerinti korlátait túllépő módosításnak minősül, ezáltal a Kbt. 71.§ (10) bekezdés alapján az 
eredeti ajánlatot veszi figyelembe, amely továbbra sem megfelelő.

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:
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