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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Villanyszerelési anyagok, eszközök-2-2020Közbeszerzés 
tárgya:

Városgazda XVIII. kerület NZrt.Ajánlatkérő 
neve:
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Az eljárás eredményes volt:

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:

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

183A 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

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére villanyszerelési anyagok, eszközök és berendezések szállítása. (Például 
kismegszakítók, kábelek, armatúrák, led reflektorok, kábelcsatornák, vezeték összekötők, kapcsolók, csatlakozó ajzat, elosztók stb.) A 
pontos termékleírásokat a részletes ártáblázat tartalmazza. A keretösszege nettó 30.000.000,- Ft, mely összegnek Ajánlatkérő a 70%-
ra vállal megrendelési kötelezettséget. A keretösszeg becsült mennyisége 25.000 db villanyszerelési anyagot, eszközt és berendezést 
foglal magában. Az árubeszerzés ellenértéke magában kell foglalja az áruk teljesítési helyszínre történő szállítását is. 
A szerződés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Villanyszerelési anyagok, eszközök-2-2020

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

III. Rész

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

Igen
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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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Összesen nettó ajánlati ár: 2 393 210 HUF 
A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. 
Ajánlattevő ajánlata érvényes. A legalacsonyabb árat - úgy is mint egyetlen érvényes ajánlattevő - a Multi-Will Hungary Kft. 
ajánlattevő ajánlata tartalmazta.

23914052243Multi-Will Hungary Kft, Magyarország 1184 Budapest, Fáy Utca 2

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

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)

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja - a legalacsonyabb ár - szerint bírálta el az ajánlatot.  

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 fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozatai és lekérdezések alapján 
kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
Az ajánlatában szerepló értékelési szempont szerinti tartalmi elem: Összesen nettó ajánlati ár: 2 393 210 HUF  

Szöveges értékelés:

Multi-Will Hungary Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. 
Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
Az ajánlatában szerepló értékelési szempont szerinti tartalmi elem: Összesen nettó ajánlati ár: 2 393 210 HUF  

23914052243Multi-Will Hungary Kft, Magyarország 1184 Budapest, Fáy Utca 2

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
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1. Az összegezés FAKSZ ellenjegyzése az EKR-en keresztül megtörtént. FAKSZ: Krill Erzsébet, nyilvántartási szám: 49. e-mail: krill.
erzsebet@agoraexpert.hu; levelezési cím: 1102 Budapest, Hölgy u. 25/B. II/3.

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:

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:

A moratórium lejárta pihenőnapra esik, ezért a szerződés nem köthető meg hamarabb, mint a pihenő napot követő második 
munkanapon (2020. október 20.)

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.10.17Lejárata:2020.10.08Kezdete:

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:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak. 
Ajánlattevő ajánlatába nem csatolta a 2. sz. kiskereskedelmi árlistát. Ez a táblázat a műszaki ajánlat részét képezte. A Kbt. 71. § 
(7)-(8) bekezdésében foglalt tilalom miatt hiánypótlás keretében sem pótolható a műszaki ajánlat.  
 
Fentiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel érvénytelen.  

13259039205NG PROJECT Automatizálási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Magyarország 3527 
MIskolc, Várközi Lajos Utca 2

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:

2020.10.07

2020.10.07
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