ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000674582020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

„Bútorok beszerzése”

Ajánlatkérő
neve:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Postai cím:

Nádor Utca 22

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Lajterné Hudák

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

Hudak.Magdolna@ajbh.hu

Telefon:

1051

Ország:

EKRSZ_2364690
6

Magyarország

Magdolna

+36 14757242

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ajbh.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Szillágyi Dezső Tér 1. 2. emelet 1.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

ajbh@onmerit.hu

EKR000674582020

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Vancsura
Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1011

Ország:

EKRSZ_8967350
6

Magyarország

Magdolna
+36 302555237

Fax:

2020.10.19 17:19:13

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ajbh.hu
www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
„Bútorok beszerzése”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2020. augusztusában új feladatellátási helyére, a Falk Miksa u. 9-11. szám alá költözik. Az új
feladatellátási helyen 150 fő befogadására alkalmas tanácsterem, közösségi tér, ügyfélszolgálat és étkező helyiségek fognak
rendelkezésre állni, amelyek bebútorozásához szükséges a jelen közbeszerzési eljárás megindítása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

148

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:

EKR000674582020

1
Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

7

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Meixner Csaba E.V, Magyarország 1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.

67248373242

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
12 741 200 Ft
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és
nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Meixner Csaba E.V

780

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata formai és tartalmi szempontból érvényes és egyben alkalmas, mind pénzügyi-gazdasági,
mind műszakiszakmai
szempontból, a szerződés teljesítésére és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
adta.
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
benyújtott igazolások és
nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat.
Az értékelése módszere: az ár (1. részszempont) kritérium esetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetében 2.
részszempont tekintetében arányosítás (a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint) és a 3. részszempont tekintetében a pontkiosztás
módszertana szerint, a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. nov. 26.), valamint a Miniszterelnökség http://www.
kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatói alapján.
A pontozást követően, a Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma az értékelés során a legmagasabb.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Meixner Csaba E.V, Magyarország 1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.

EKR000674582020

67248373242

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
12 741 200 Ft
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Ajánlattevő ajánlata formai és tartalmi szempontból érvényes és egyben alkalmas, mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki
szakmai
szempontból, a szerződés teljesítésére és a legjobb ár-érték aranyt tartalmazó ajánlatot adta.
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott igazolások és
nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn
Ajánlattevő ajánlata a fedezet tekintetében is megfelelő.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 8200 Veszprém, Házgyári út 4.

14554674219

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
8.969.800
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Ajánlattevő ajánlata Kbt. 73.§ (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel
ajánlattevő ajánlata nem felel meg a Kbt. 114.§ (11) bekezdésének.

Kemabo Kereskedelmi Marketing és Bonyolító Kft., Magyarország 1037 Budapest, Bojtár Utca 37

10328905241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
17219200
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Ajánlattevő ajánlata Kbt. 73.§ (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott

EKR000674582020

feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel
ajánlattevő ajánlata nem felel meg a Kbt. 114.§ (11) bekezdésének.

Rotte Group Kft, Magyarország 1054 Budapest, Hold Út 15

14480883241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
12828470
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Ajánlattevő ajánlata Kbt. 73.§ (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel
ajánlattevő ajánlata nem felel meg a Kbt. 114.§ (11) bekezdésének.

FÓTIMPEX-MPI KIÁLLÍTÁST KIVITELEZŐ KFT, Magyarország 2151 FÓT, KÁROLYI ISTVÁN UTCA 10772311213
17.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
13 041 050
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Ajánlattevő ajánlata Kbt. 73.§ (1) e) szerint érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel
ajánlattevő ajánlata nem felel meg a Kbt. 114.§ (11) bekezdésének.

Iroda Silver Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3508 Miskolc, Almáskert Utca 43

24158657205

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e) szerint, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel ajánlattevő biankó ajánlatot
nyújtott be, azaz a szakmai követelménytáblázat megajánlások oszlopa több termék (utolsó 4 termék) tekintetében is üres.

AMT Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2683 Acsa, Kastély Út
1.

24304126213

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
8 744 744
Jótállás (hónap) minimum 12 hónap, maximum 24 hónap (legkedvezőtlenebb: 12 hónap
legkedvezőbb: 24 hónap):
24
Csomagolási hulladék (veszélyesnek nem minősülő) szelektív gyűjtése és újrahasznosításra történő
átadásának vállalása (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Ajánlatkérő alkalmazta a 72.§ (7) bekezdését, tekintettel arra, hogy az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz
teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, mivel a közölt információk
nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető, vagyis ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (2) bek
alapján érvénytelen. Magyarázat: a benyújtott árindokolás vonatkozásában, az ajánlattevőtől további kiegészítő árindokolás
került bekérésre, mely teljesítése során egy új alátámasztó árajánlatot tartalmazott, nem az eredeti árindokolás kiegészítését,
annak ellenére, hogy Ajánlatkérő által kiküldött kiegészítő árindokolás kérés egyértelműen tartalmazta, hogy Ajánlatkérő
alátámasztott módon kér további információt, hogy az árindokolásában becsatolt árajánlatban feltüntetett termékek milyen
adatokkal rendelkeznek, különös tekintettel a gyártóra, típusára, valamint a származási országra, azok hogyan feleltethetőek
meg ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott termékeknek. A közölt információk nem indokolták megfelelően, az adott
kötelezettségvállalás teljesíthetőségét.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.10.19

Kezdete:

2020.10.29

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.16

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.10.19

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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