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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkér ő 

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

Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Nemzeti azonosítószám: AK08044 

Postai cím: Üllői út 423. II. em. 1. 

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1181 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Banyár László vezérigazgató 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.varosgazda18.hu/ 

A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

II. szakasz: Tárgy  

II.1) Meghatározás  

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére villanyszerelési anyagok, 
eszközök és berendezések szállítása 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége  

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére villanyszerelési anyagok, eszközök és berendezések 
szállítása nettó 22,1 millió Ft -30% értékben. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az árubeszerzés 
ellenértéke magába foglalja az áruk teljesítési helyszínre történő szállítását is! 

A szerződés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

IV. szakasz: Eljárás  

IV.1) Meghatározás  

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerint i eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrendben a nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó, a Kbt. 115. § 
(1)-(4) bekezdése szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó 
százmillió forintot. 
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IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eset én az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: ---  

 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel  2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárá s esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illet őleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:  2 2016 / 06 / 09 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése é rdekében tett intézkedések 
ismertetése: --- 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye  1 

A szerződés száma:  [1] Rész száma:  2 [ ] Elnevezés:  Adás-vételi keretmegállapodás a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. részére villanyszerelési anyagok, eszközök és berendezések szállítása tárgyában. 

Az eljárás eredményes volt: X igen   nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ ően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev ők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev ők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
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V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev ők 

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

Ajánlattev ő neve: Multi-Will Hungary Kft. 
Székhelye: 1184 Budapest, Fáy u. 2.  

Értékelési szempont: 
 
Összesen ajánlati ár  (nettó HUF): 661.432,- Ft azaz hatszázhatvanegyezer-négyszázharminckettő Ft. 

Az egyedi megrendelés meghiúsulási kötbér mértéke (HUF): 20% + 10,1%, azaz összesen 30,1 % 

Késedelmi kötbér mértéke  (HUF): 1,5% + 3,1 %, azaz összesen 4,6 % 

Soron kívüli szállítási határid ő rendkívüli sürg ősséggel történ ő megrendelés esetén  (óra): 23,5 óra 

 

Ajánlattev ő neve: Rákóczi Üzletház Kft. 
Székhelye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 

Értékelési szempont: 

 

Összesen ajánlati ár  (nettó HUF): 1.691.856,-Ft. 

Az egyedi megrendelés meghiúsulási kötbér mértéke  (HUF): 20% + 0%, azaz összesen 20 % 

Késedelmi kötbér mértéke  (HUF): 1,5% + 0 %, azaz összesen 1,5 % 

Soron kívüli szállítási határid ő rendkívüli sürg ősséggel történ ő megrendelés esetén  (óra): 24 óra 

Indokolás:  

− ajánlatuk megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 

− az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, 

− velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig 
az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszá m alsó és fels ő határa:  2  1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (mó dszereknek) az ismertetése, amellyel az 
ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot: 2  

A pontok kiosztásának az ajánlati ár és a teljesítési határid ő esetében fordított arányosítás: 

P - Pmin / Pmax – Pmin = Alegjobb / Avizsgált 

azaz 

P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin :  a pontskála alsó határa 

Alegjobb :  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált :  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A pontok kiosztásának a meghiúsulási és  késedelmi kötbér esetében egyenes arányosítás: 

P - Pmin / Pmax – Pmin = Avizsgál/ Alegjobb 

azaz 

P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa 

Pmin :  a pontskála alsó határa 

Alegjobb :  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált :  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Multi-Will 
Hungary Kft.*

Rákóczi 
Üzletház Kft.

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata

Értékelési 
pontszám

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata

Összesen ajánlati ár (nettó HUF) 70 1 10 661 432,00 1 691 856,00 10,00 700,00 4,52 316,30

Az egyedi megrendelés meghiúsulási kötbér 
mértéke (HUF)

10 1 10 30,00 20,00 10,00 100,00 7,00 70,00

Késedelmi kötbér mértéke (HUF) 10 1 10 3,00 1,50 10,00 100,00 5,50 55,00

Soron kívüli szállítási határidő rendkívüli 
sürgősséggel történő megrendelés esetén (óra)

10 1 10 24,00 24,00 10,00 100,00 10,00 100,00

Összesen:

Multi-Will Hungary Kft.* Rákóczi Üzletház Kft.

Részszempont
Súly-
szám

Min. 
pont

Max. 
pont

Ajánlatok

1 000,00 541,30

Helyezés: 1. 2.
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V.2.6) A nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta kiválasztásának 
indokai: 

Ajánlattev ő neve: Multi-Will Hungary Kft. 
Székhelye: 1184 Budapest, Fáy u. 2.  

Értékelési szempont: 
 
Összesen ajánlati ár  (nettó HUF): 661.432,- Ft azaz hatszázhatvanegyezer-négyszázharminckettő Ft. 

Az egyedi megrendelés meghiúsulási kötbér mértéke (HUF): 20% + 10,1%, azaz összesen 30,1 % 

Késedelmi kötbér mértéke  (HUF): 1,5% + 3,1 %, azaz összesen 4,6 % 

Soron kívüli szállítási határid ő rendkívüli sürg ősséggel történ ő megrendelés esetén  (óra): 23,5 óra 

Indokolás: A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be, a szükséges mértékű fedezet 
Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:  2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  2 X nem   igen 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev ők 2 

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

Ajánlattev ő neve: Kapcsoló M űszaki Kereskedelmi Kft. 
Székhelye: 1081 Budapest, Népszínház u. 24. 

Ajánlatkérő a Kapcsoló Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek  nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy ajánlata egyéb módon nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt feltételeknek.  

Indokolás: Ajánlattevő nem teljesítette teljes körűen a hiánypótlási felhívásban foglaltakat. A Kbt. 71. § (10) 
bekezdése értelmében „…ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben 
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe 
venni az elbírálás során.” Az eredeti ajánlat azonban: 

− nem tartalmazza Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet bevonására vonatkozóan, amelyet a 
felhívás VI.3.12) pont 15) alpontjaja alapján nemleges tartalommal is be kell nyújtani; 
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− a „Nyilatkozat a kiskereskedelmi árlistáról” megnevezésű nyilatkozatot a hiánypótlás során sem 
nyújtatta be teljes körű tartalommal, az nem tartalmazza a publikus elérhetőség megjelölését; 

− Ajánlattevő továbbra is nemleges tartalommal nyújtotta be a műszaki egyenértékűségről szóló 
nyilatkozatát, amely így továbbra is ellentmondásban áll az ártáblázatával, amelyben az Ajánlatkérő 
által meghatározott típustól eltérő gyártmányú termékeket ajánlott meg, továbbá nem csatolta ezen 
eltérő termékek műszaki egyenértékűségét alátámasztó dokumentumokat; 

− továbbá az Ajánlattevő által a „Soron kívüli szállítási határidő rendkívüli sürgősséggel történő 
megrendelés esetén (óra)” értékelési részszempontra tett ajánlata nem felel meg a felhívásban 
előírtaknak, mivel Ajánlattevő az ajánlatkérő által meghatározott maximum 36 óra időtartamhoz képest 
hosszabb szállítási határidőt ajánlott.  

 

VI. szakasz: Kiegészít ő információk  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium id őtartama  

Kezdete: 2016 / 08 / 11 / Lejárata: 2016 / 08 / 20 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id őpontja:  2016 / 08 / 10 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének id őpontja:  2016 / 08 / 10 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 


