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Bugyi - Bútorbeszerzés - Táj. elj. eredm.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/78

Beszerzés tárgya:

Eljárást megindító felhívás
Közbeszerzési Értesítőben történt
közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben A Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás
Közbeszerzési Értesítőben történt
közzététele nélkül odaítélt szerződés
az alább felsorolt esetekben A Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

Közzététel dátuma: 2017.05.16.
Iktatószám: 6867/2017
CPV Kód: 39100000-3
Ajánlatkérő: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Árubeszerzés
Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HOR Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16236
Postai cím: Beleznay tér 1.
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Béla
Telefon: +36 306096868
E-mail: hivatal@bugyi.hu
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Fax: +36 29348464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bugyi.hu

 
I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott
ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban
nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek
minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
 Közjogi szervezet
 Közszolgáltató
 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
 Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
 Honvédelem
 Közrend és biztonság
 Környezetvédelem
 Gazdasági és pénzügyek
 Egészségügy
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
 Szociális védelem
 Szabadidő, kultúra és vallás
 Oktatás
 Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
 Villamos energia
 Földgáz és kőolaj kitermelése
 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
 Víz
 Postai szolgáltatások



3

 Vasúti szolgáltatások
 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
 Kikötői tevékenységek
 Repülőtéri tevékenységek
 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Adásvételi szerződés Bugyi Nagyközség Önkormányzata
részére a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése”
tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1 2016-00079 azonosítószámú pályázat keretében,
bútorok beszerzésére vonatkozóan.

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés  
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Adásvételi szerződés Bugyi
Nagyközség Önkormányzata részére a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1 2016-00079
azonosítószámú pályázat keretében, bútorok beszerzésére vonatkozóan.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 4839370 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az
egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki
az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
4839370 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat: 5358030
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes
időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi
tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.2.1) Elnevezés: Adásvételi szerződés Bugyi Nagyközség Önkormányzata
részére a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése”
tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1 2016-00079 azonosítószámú pályázat keretében,
bútorok beszerzésére vonatkozóan.

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék
Kiegészítő
szójegyzék

Fő
tárgy:

39110000-6

További
tárgyak:

39120000-9

39130000-2
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: 2347 Bugyi Széchenyi tér 13.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Eszköz megnevezése db 
Acél öltözőszekrény 
(2 részes; teljes szélesség: 600 mm, rekeszszélesség: 300 mm, színes 
ajtókkal, magasság: 180 cm + láb; mélysége 50 cm) 5 
Bútorszett-öltözők 
(helyszínre igazított, egyedi gyártás) egybeépített gyermek öltözőszekrény + 
pad + cipőtartó (zárt, ajtóval ellátott, egy fő elhelyezésére alkalmas; 
magassága: 130-140 cm között; 2*14 fős; 1*12 fős) 3 
Bútorszett-csoportszobák 
(helyszínre igazított, egyedi gyártás) 
Bútorszett elemei csoportszobánként: 
1 db kétajtós nagyszekrény magasság: 140 - 170 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 40 - 50 cm 
1 db alul nyitott 3 polcos, felül két ajtós (belül két rekeszes) szekrény 
magasság: 140 - 170 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 40 - 50 cm 
2 db nyitott két rekeszes kisszekrény (játékok tárolására) falhoz állítható 
(hátfallal ) magasság: 80-100 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 30 - 50 cm 
1 db kétajtós szekrény magasság: magasság: magasság: 80-100 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 30 - 50 cm 
1 db kétajtós szekrény magasság: 80-100 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 30 - 50 cm 
3 db kétoldalas (hátfal nélküli polc / térelválasztó 
magasság: 80-100 cm
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szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 30 - 50 cm 
1 db polcos sarok elem magasság: 80-100 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 30 - 50 cm 
2 db hátfalas falipolc (könyveknek) magasság: két rekeszes 50 -60 cm 
szélesség: 80 - 90 cm 
mélység: 30 - 50 cm 
A bútorok mosható, tisztítható laminált bútorlapból készüljenek. A bútorok 
ajtói, élzárói (vagy egyéb látványelemei) szobánként más, de egy szobába 
azonos színűek legyenek. 
Az egy-egy csoportszobában lévő fenti bútorok stílusával, színével, 
anyagával harmonizáljon az eszközlistában szereplő gurulós művészeti 
eszköztároló, pedagógusasztal, gyermekasztal és gyermek ülőke. 3 
Bútorszett-fürösztő 
(helyszínre igazított, egyedi gyártás) nyitott polcrendszer +Törülköző-és 
pohártartó 
2*14 fős; 1*12 fős 
A bútorszett elemei 
- Egybeépített (oldal- és hátfalas) nyitott polcok, személyenként akasztós 
fogassal és pohártartó polccal. Az egyes fakkok szélessége: 10 - 12 cm. 
Magasság: 60-120 cm-ig 
- Nyitott polcrendszer: (pelenkatartó fakkok) 
Egy fakk mérete: 15-20cm X 15-20cm, egy fakk mélysége: 25 - 30 cm 
(Ebbe a helyiségbe kerül a Pelenkázó szekrény I. és a gyermekpad 
(118X35,5X35 cm) is, így kérjük a bútorok stílusa, színe harmonizáljon 
egymással) 
Összesen 2 db 14 fős és 1db 12 fős egybeépített nyitott polcra (törölköző és 
pohártartó) szállítása, továbbá 2 db 14 fakkos és 1db 12 fakkos 
pelenkatartó, falra szerelhető polcrendszer szállítása szükséges a tétel 
részeként. 1 
Bútorszett - iroda 
(helyszínre igazított, egyedi gyártás) asztal+szekrénysor 
- 180 * 100-as íves vezetői íróasztal, 1 db 3 fiókos asztal alatti konténer, 
zárral 
- 2 db 160 cm magas, zárható kétajtós szekrény (belül polcos) 80 cm széles 
- 1 db 160 cm magas, felül nyitott (két polc) alul kétajtós szekrény (benne 
két polc) 80 cm széles 
(Megjegyzés: A szekrényeknek a rendelkezésre álló falfelület 240 cm) 1 
Álló ruhafogas 
(ezüst színű) 1 
Belsősínes 2 rudas nemesfém színű fali karnis szett 
Szett elemei: 
- 9 db 120 cm-es 
- 3 db 220 cm-es 
- 1 db 200 cm-es 
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A szett tartalma továbbá: 
- 2db belsősínes fém karnisrúd (sötétítő függöny részére is) 
- 4 db fém/krómozott végzáró 
- 2 db falra szerelhető fémkonzol 
- A felszereléshez szükséges tiplik és csavarok 
- A függöny rögzítéséhez szükséges mennyiségű csúszka 13 
Ergonómikus forgószék 
(parkettagörgőkkel, műanyag lábcsillaggal; szövetkárpittal, dönthető ülő és 
hátlappal, állítható magassággal és állítható karfával) 1 
Esernyőtartó 2 
Pedagógusasztal 
(120*60*75 cm; Klaviatúra tartó nélküli. Középen egy nagy fiók, jobb oldalon 
zárható oldalszekrény (belül polcos); Színe, anyaga, harmonizáljon a 
Bútorszett-csoportszobák bútorainak stílusával) 3 
Fektető 
(120*52*12 cm) 37 
Felnőtt kerti pad 
(170x80x70 cm; váz anyaga: horganyzott acél; Ülőfelület anyaga: fenyő fa. 2 
Fali ruhafogas 
(krómozott acél Szélesség: 90 cm; 6-8 akasztókampóval; magasság: 40 cm) 3 
Festett, csavarmentes salgópolcrendszer 
(Szél*mélység*magasság) 4000mm *500 mm *2000 mm 
4 méteres falhoz kerül, 4 egységből álljon, 
3 X 1000 mm X 500 mm-es polc és 1 X 800 mm X 500 mm-es polc. Egy egység 5 
polcot tartalmazzon. Magasság: 2000 mm 1 
Festett, csavarmentes salgópolcrendszer 
(Szél*mélység*magasság) 2500 mm *500 mm *2000 mm 
A polcrendszer 2,5 m-es falhoz kerül. Összesen 2 egységből álljon. 2 X 1200 
mm X 500 mm-es polc. Egy egység 5 polcot tartalmazzon. Magasság: 2000 mm 1 
Görgős fektető tároló 
Anyaga: fém 3 
Gyermek asztal 
65x65x40/46 cm állítható magasság Anyaga: laminált asztallap keményfa 
élzárással tömörfa lábbal 11 
Gyermek ülőke 
26x29x22/26 cm állítható magasság; Anyaga: rétegelt emez 40 
Gyermek vállfa 
fa 40 
Gyermekágy 
(130x60x12 cm; Egymásra rakható, szövettel borított fa gyermekágy, mely a 
szivacsot is tartalmazza. 3 
Rácsos gyermekágy + matrac 
(110x74x85 cm; 1 db 5 cm-es szivacsmatraccal Anyaga: tömör fa) 3 
Gyermekpad 
(118x35,5x35cm) 3 
Gyógyszerszekrény zárral 
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(40x60x32 cm) Anyaga: laminált bútorlap keményfa élzárással 2 
Iratmegsemmisítő 
minimum 8 lap*/perc 1 
Irodai szemetes (papírkosár) 
10 literes, fém alapanyagú, fémhálós, ezüst színű pedál és fedél nélküli 1 
Járóka 
(140*140*65 cm) 2 cm-es műbőrrel bevont szivacsmatraccal Anyaga: tömör fa 1 
Játéktároló 
(71x35x66 cm 6 kosárral) Anyaga: műanyag 3 
Játszó kosár 
(25x14x18 cm) 40 
Játszó szőnyeg 
(200*250 cm) 3 
Tárgyalószék: 
szövetborítású, natúr favázzal 
(A székek közül 2 db a „Bútorszett-iroda” tétellel egy helyiségbe kerül, 
ezért színben, anyagban harmonizáljon az irodabútorral és szövet borítása az 
„ergonómikus forgószék” kárpitjával. 
A további 3 db tárgylószék az egyes csoportszobákba kerül a 
pedagógusasztalhoz, ezért színével harmonizáljon a csoportszobákban lévő 
bútorokkal( 5 
Gurulós művészeti eszköztároló 
(foglalkozási eszközök (pl. gyurma; festék) tárolására alkalmas (78x40x73,5 
cm) Anyaga: laminált bútorlap, 3 
Pelenkatartó badella 
(2 rekeszes 2*11 l) 1 
Pelenkázó szivacs 6 
Pelenkázószekrény II 
A pelenkázó szekrény méretei: 70*70*85 cm alul polcos megoldással 
Megjegyzés: Ez a bútor egy helyiségbe kerül elhelyezésre a 
„Bútorszett-öltözőkkel” így kérjük színben harmonizáljon a szekrényekkel. 3 
Piknik asztal 
72*84*47 cm Teherbírás: 92 kg Négyszemélyes Anyaga: műanyag 3 
Bútor-dolgozói öltöző 
1 db fémlábas asztal (lapméret: 80x80 cm) +4 db szék (ülőlapja lakkozott 
rétegelt lemez) 1 
Udvari altatáshoz fémvázas fektető 
betéttel 120*65*37 cm; polifoam szivaccsal, rozsdamentes kivitel 40 
Kis műanyag asztal+4 db székkel 
65x65x40/46 cm 1 
Vegyszerszekrény 
1500*650*450 
Biztonsági zárral felszerelt horganyzott acéllemez, polcos szekrény; 1 
Pelenkázószekrény I.: 
szélessége: 80 - 100 cm; magassága: 75 - 100 cm ; mélység: 70 - 80 cm alul 
fiókos vagy szekrényes kivitelezésű 3 
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Ajánlatkérő az egyes árucikkek táblázatban meghatározott méretparaméterei
tekintetében +/-5% eltérést enged. 
Nyertes ajánlattevő feladata a leszállításra kerülő bútorok helyszíni
összeszerelése és beállítása. 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére szerződéskötést követően,
egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít helyszíni felmérésre az
egyedileg legyártásra kerülő bútorok méretek meghatározása érdekében. 
CPV kód(ok): 
39100000-3 Bútorok 
39110000-6 Ülések, székek és kapcsolódó termékek, valamint tartozékok 
39120000-9 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények 
39130000-2 Irodabútor

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és
mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás hónapokban meghatározott mértéke (A
sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számítva,
Ajánlatkérő megajánlásától függően. A 60 hónapot elérő, vagy meghaladó
megajánlás es 10
 Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy
azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00079

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
 Nyílt eljárás
 Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Meghívásos eljárás
 Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos
eljárás
 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos
eljárás
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt
közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
 A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
 A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
 A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
 A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított
eljárás alkalmazásának indokolása: Az eljárás tárgyát képező árubeszerzés
becsült értéke nem éri el a nettó 18.000.000,- forintot.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

 A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett
dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában
közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

 Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján
nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés Bugyi
Nagyközség Önkormányzata részére a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1 2016-00079
azonosítószámú pályázat keretében, bútorok beszerzésére vonatkozóan.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 

Hivatalos név: HOR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterfy Sándor u. 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: webaruhaz@horzrt.hu
Telefon: +36 13225221
Internetcím(ek): (URL) https://www.horzrt.hu/
Fax: +36 14780666
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11829382-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16194549
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült
maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4839370
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
4839370 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat 5358030
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre
vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek)
értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a
korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó
szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid
ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató
ajánlatkérők esetében)

 Európai Unió
 nem Európai Unió

 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe,
valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma
(adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú
ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás
kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

Hivatalos név: HOR Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Péterfy Sándor u. 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11829382-2-42

Hivatalos név: Fair Play Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lokátor u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1171
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12630020-2-42

Hivatalos név: Bocskó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Promontor u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14355341-2-43
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást
megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatásának napja:

2016/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

 Szerződéses feltételként
 Értékelési szempontként
 Műszaki leírásrészeként
 Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi
intézkedések
 Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési
rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
 Szerződéses feltételként
 Értékelési szempontként
 Műszaki leírás részeként
 Alkalmassági feltételként
 Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/11 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más
alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen
értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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