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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:

2019.10.31

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 4. (1248)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019
. évi 106. szám; 2019. június 4.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat 
kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok 
közötti pontszámot: - Az 1. és 4. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. aa) pontja szerinti 
fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. - A 2. és 3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató
V. Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására fejezetében hivatkozott, Miniszterelnökség által kibocsátott útmutató (
elnevezése: Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) 
szerinti arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál 
megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb 
összpontszámot éri el. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az 
ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bekezdés).

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:

1000

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

1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF)11 431 900 Ft Súlyszám:80 Pont: 100,00 Súlyszám x Pont: 8000,00 2
. Meghiúsulási kötbér vállalt mértéke (egész számban megadva, min. 20 %, max. 30 %) 30 Súlyszám:5 Pont: 
100,00 Súlyszám x Pont:500,00 3. Vállalt többletjótállás időtartama az informatikai termékek esetében a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint (egész hónapokban megadva; min. 0 hónap, maximum 12 
hónap):2 Súlyszám: 10 Pont:100,00 SúlyszámxPont: 1000,00 4. Jótállási időn belül az informatikai termékek 
esetében a meghibásodás esetén a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdése (egész órában, 
minimum 1 óra, maximum 24 óra):1 Súlyszám:5 Pont:100,00 Súlyszám:Pont: 500,00 Összesen:10000,00

Szöveges értékelés:

10000.00"HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes a nyilatkozati szakaszban, azonban a legjobb 
ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően nem annak ajánlata a legkedvezőbb. Ajánlattevő neve: "HOR" Kereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. Ajánlattevő székhelye:1076 Budapest, Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1. 1. Összesített nettó ellenérték (nettó 
HUF): 11 431 900 2. Meghiúsulási kötbér vállalt mértéke (egész számban megadva, min. 20 %, max. 30 %): 30 3. Vállalt 
többletjótállás időtartama az informatikai termékek esetében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint (egész 
hónapokban megadva; min. 0 hónap, maximum 12 hónap): 2 4. Jótállási időn belül az informatikai termékek esetében a 
meghibásodás esetén a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdése (egész órában, minimum 1 óra, maximum 24 óra): 
1 Alkalmasságát a benyújtott referencia nyilatkozattal igazolta.

11829382242"HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, 1076 Budapest, Péterfy Sándor 
Utca 7. fszt. 1.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen



EKR001329412019

A QUANTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: Ajánlatkérő 2019. november 27. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására 
hívta fel ajánlattevőt 2019. december 02. napja 17:00 óra benyújtási határidővel. A QUANTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, így ajánlata vonatkozásában a hiányok és az 
ellentmondások továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: - Ajánlattevő ajánlata részeként kitöltötte a Kbt. 67. § (4) bekezdés 
alapján elnevezésű űrlapot, amely vonatkozásában nem a felhívásban előírt kizáró okok került megjelölésre, az előírt 
hiánypótlást nem teljesítette, továbbra sem megfelelő. - Ajánlattevő ajánlatában csatolta az ajánlattételi felhívás V. 2) További 
információk p. pontjában előírt ártáblát, de a megajánlott termékek paramétereit nem adta meg (Megajánlott termék 
paraméterei olyan részletezettséggel, hogy az ajánlatkérő által előírt valamennyi műszaki paraméternek, feltételeknek való 
megfelelés megállapítható legyen oszlop) kellő részletezettséggel, így ajánlatkérő az előírásoknak történő megfelelést nem tudta 
megállapítani. Ajánlattevő az előírt hiánypótlást nem teljesítette, így az alábbi hiányok továbbra is fennállnak az ajánlata 
vonatkozásában: Terméknév (specifikáció szerint) 81. Gyöngyfűző és füzögetős játékok Elvárás: Autós, szafari, farmos, város 
fűzőcske, egér sajtban, fűzögető doboz, alma fűzőgető, óriás gyöngykészlet, Zorka gyöngyei, fűzőzsinór készlet (minden témában
4db legyen, a fennmaradó darabszám szabadon választott) / Ajánlattevő megadta a termék márkáját és kódját, azonban a 
megajánlásban nincs részletezve, hogy egyes termékekből hány db került megajánlásra. 83. Építőkockák készletben Elvárás: 
Junior építőkészlet 100-110db-os (2 készlet) Virágos építőkészlet 58-60db-os (2 készlet) Figurás építőkészlet 80db-os (2készlet) 
Nagy építőkészlet 60 db-os (2 készlet) anyaga: műanyag (a megajánlásoknál +/-5db eltérés engedélyezett) / Ajánlattevő megadta
a termék márkáját és típusát, azonban a megajánlásban nincs részletezve, hogy a termék konkrétan hány db-os készlet. 104. 
Állatfigurák készletben Elvárás: 24db állatfigura 4 csomag 6darabos kiszerelésben, anyaga: műanyag méretük: max 25cm. / 
Ajánlattevő megadta a termék márkáját és típusát, azonban a megajánlásban nincs részletezve, hogy a termék konkrétan hány 
cm. 117. Nyomda Elvárás: 4 cs. állatos (6-8db-os kiszerelés), 4cs. szabadon választott minta (6-8 db-os kiszerelés) / Ajánlattevő 
megadta a termék márkáját és típusát, azonban a megajánlásban nincs részletezve, hogy egyes készletek hány db-os 
kiszerelésben kerültek megajánlásra. 131. Puha fészek Elvárás: párna, átmérő: 120-145 cm magasság: 25 cm. / Ajánlattevő 
megadta a termék márkáját és típusát, azonban a megajánlásban nem szerepel, hogy a termék konkrétan hány cm átmérőjű. 154
. Labdák Elvárás: 16 db 12-15cm átmérőjű szivacslabda, 10 db 20-22cm átmérőjű műanyag labda / Ajánlattevő megadta a termék
márkáját és típusát, azonban a megajánlásból nem derül ki egyértelműen, hogy a szivacslabda és a műanyag labdák konkrétan 
hány cm átmérőjűek. 228. Matrac a pelenkázóhoz Elvárás: 70x70 cm vastagsága: 3-5cm. / Ajánlattevő megadta a termék 
márkáját és típusát, azonban a megajánlásban nem szerepel, hogy a termék konkrétan hány cm vastagságú. 231. Faliszőnyeg 
Elvárás: 120*80cm, anyaga: filc, gyermekmintás (+/- 5cm eltérés engedélyezett) / Ajánlattevő megadta a termék márkáját, 
azonban a megajánlásban nem szerepel a termék anyaga és mintázata. 232. Szőnyeg (kicsi) Elvárás: 170x120 cm Anyaga: 100% 
polypropilén, antiallergén, gyermekmintás (+/- 5cm eltérés engedélyezett) / Ajánlattevő megadta a termék márkáját és típusát, 
azonban a megajánlásban nem szerepel a termék anyaga és mintázata. 234. Asztalterítő Elvárás: 2db 120*120cm és 6db 80*
80cm, anyaga: textil (+/- 5cm eltérés engedélyezett) / Ajánlattevő megadta a termék márkáját és kódját, azonban a megajánlott 
termék vonatkozásában csak egy méretű termék került megajánlásra. 279. Ágy kinti altatáshoz Elvárás: 120x65c37cm anyaga: 
fém, 3oldalon védőperemes (legurulást gátló rács), polifoam betéttel (3-5cm vastagságú) / Ajánlattevő megadta a termék 
márkáját és típusát, azonban a megajánlásban nem szerepel, hogy a polifoam betét konkrétan hány cm vastagságú. Ajánlattevő 

10830578241Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Zoltán Utca 3.

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 11 431 900 Ft A "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát igazolta, így ajánlata érvényes, és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. A fedezet rendelkezésre áll.

11829382242"HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, 1076 Budapest, Péterfy Sándor Utca 7. 
fszt. 1.

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



EKR001329412019

2019. december 19. napján előzetes vitarendezési kérelem érkezett a "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő részéről, 
amely alapján ajánlatkérő megvizsgálta ismételten a K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Korlátolt Felelősségű Társaság 

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:

2019.12.30Lejárata:2019.12.21Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Kft. ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: - a 9. sorszám alatti tételre (Karnis-2 sines) vonatkozó megajánlása nem felel meg a 
végleges műszaki tartalom szerinti elvárásnak, figyelemmel arra, hogy a végleges műszaki tartalom szerint az elvárás 2db 5m-es,
2db 3,5m-es, 2db 4m-es karnisra vonatkozott, ajánlattevő pedig 2db 5m-es, 3db 2,5 m-es, 2db 4m-es karnist ajánlott meg.

11407535208K.W.H. Marketing, Consulting, Trading Korlátolt Felelősségű Társaság., 9200 Mosonmagyaróvár, 
Várallyai György Utca 3

Az Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: Ajánlatkérő 2019. november 27. napján hiánypótlásra hívta fel 
ajánlattevőt 2019. december 02. napja 17:00 óra benyújtási határidővel. Az Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevő az előírt hiánypótlást határidőre nem teljesítette, a fenti hiányok továbbra is fennállnak az ajánlata vonatkozásában. -
Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban ajánlatkérő meghatározta az ajánlatban csatolandó 
nyilatkozatokat, melyek közül ajánlattevő az alábbiakat nem nyújtotta be: 1. Ajánlati nyilatkozat 2. Aláírási címpéldány, 
aláírás-minta, meghatalmazás (adott esetben) 3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – EKR űrlap 4. Nyilatkozat a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont vonatkozásában - EKR űrlap 5. Kizáró okokról szóló nyilatkozat – EKR űrlap Ajánlattevő, 
közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet esetében az EKR kézikönyv szerint. 6. Nyilatkozat alvállalkozót érintő kizáró 
okokról (Kbt. 67. § (4) bekezdés és a korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján) – EKR űrlap 7. Nyilatkozat alvállalkozók 
bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (Nemleges tartalommal is!) 8. Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet 
bevonásáról (Nemleges tartalommal is!) 9. Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 
10. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról 11. Nyilatkozat üzleti titokról 12. Nyilatkozat összeférhetetlenségről a Kbt. 25. § 
alapján 13. Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is benyújtandó) – EKR űrlap! Az Iroda 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 
alábbiakra is figyelemmel: Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta részletes árajánlatát (ártáblázat), sem pdf, sem 
szerkeszthető excel formátumban, figyelemmel arra, hogy az árazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül és a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontja alapján nincs jogszerű lehetőség a szakmai ajánlat teljes hiányának pótlására az Iroda 2000 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
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ajánlatában csatolta az ajánlattételi felhívás V. 2) További információk p. pontjában előírt ártáblát, 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 ellentmondásokat 
tapasztalt a megajánlott termékek paraméterei és az ajánlatkérő által elvártak között. Ajánlattevő az előírt felvilágosítás kérést 
nem teljesítette, így az alábbi ellentmondások továbbra is fenn állnak az ajánlata vonatkozásában: Terméknév (specifikáció 
szerint) 159. Gyerekasztal Elvárás: anyaga: műanyag, átmérője 73cm, magasság 49cm (+/- 3cm eltérés engedélyezett) / 
Ajánlattevő megadta a termék márkáját és típusát, azonban a magassága nem megfelelő, 49 cm helyett 45 cm szerepel a 
megajánlásban, ami az engedélyezett +/-3cm-es eltérés figyelembe vételével sem megfelelő. 235. Faliszőnyeg Elvárás: 100x100 
cm Anyaga: 100%polypropilén, antiallergén, gyermek mintás (+/- 10cm eltérés engedélyezett) / Ajánlattevő megadta a termék 
márkáját, azonban a mérete nem megfelelő, 100x100 cm helyett 120x80 cm szerepel a megajánlásban, ami az engedélyezett +/-
10cm-es eltérés figyelembe vételével sem megfelelő. 273. Konyhabútor játék Elvárás: 94x66x115 cm, kellékekkel (+/- 50cm 
eltérés engedélyezett) anyaga: műanyag. / Ajánlattevő megadta a termék márkáját és típusát, azonban a mérete nem megfelelő, 
94x66x115 cm helyett 67x41x61 cm szerepel a megajánlásban, ami az engedélyezett +/-50cm-es eltérés figyelembe vételével 
sem megfelelő.
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.11 17:33:35 eszedaniel

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.12.20 15:04:53 csizmadialaura
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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:

2019.12.20VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.12.20VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

ajánlattevő ajánlatát és a kifogásolt tételt, amely alapján az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakat megalapozottnak találta. 
Erre figyelemmel módosította az eljárást lezáró döntését, amelyre tekintettel kerül kiküldésre a módosított összegezés.




