
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Zrt.  1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„Irodai íróasztalok, székek és szekrények szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” 
Ajánlatkérő a teljes mennyiséget a keretmegállapodás jellegére tekintettel nem tudja pontosan 

meghatározni,a keretmegállapodás keretösszege:30.000.000 HUF. 

Dolgozói munkaállomások 

asztal 140*70 

görgős szék, szürke huzattal 

görgős konténer 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 

3 személyes fix kanapé 

fotel 

2,5 személyes fix kanapé 

akasztós szekrény 

asztal 160*80 

körasztal 

tárgyalóasztal 200*100 

tárgyalószék 

étkezőszék 

ügyfélszék 

várakozófotel 

3. A választott eljárás fajtája:  

Kbt. XII. fejezet szerinti keretmegállapodásos eljárás 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:  

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

2013.08.19. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 

fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 

átcsoportosításra: 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 13 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 
I. 

Ajánlattevő neve:VivaDecor Kft.  

Székhely: 7815 Harkány, Kossuth U. 60. 

Értékelési szempont Megajánlás  

asztal 140*70 52345 Ft 



görgős szék, szürke huzattal 21274 Ft 

görgős konténer 16955 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 29760 Ft 

3 személyes fix kanapé 303063 Ft 

fotel 129835 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 173142 Ft 

akasztós szekrény 34140 Ft 

asztal 160*80 60720 Ft 

körasztal 40775 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 70750 Ft 

tárgyalószék 4322 Ft 

étkezőszék 10230 Ft 

ügyfélszék 21384 Ft 

várakozófotel 69322 Ft 

Vállalt szállítási határidő 14 nap 

 

II. 

Ajánlattevő neve: d.Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19. 1/2 

Értékelési szempont Megajánlás 

 asztal 140*70 28770 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 19590 Ft 

görgős konténer 21665 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 27510 Ft 

3 személyes fix kanapé 134330 Ft 

fotel 75350 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 119250 Ft 

akasztós szekrény 41680 Ft 

asztal 160*80 29890 Ft 

körasztal 29920 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 39515 Ft 

tárgyalószék 4595 Ft 

étkezőszék 5100 Ft 

ügyfélszék 33950 Ft 

várakozófotel 34950 Ft 

Vállalt szállítási határidő 1 nap 

 

III. 

Ajánlattevő neve: Kiss-Iskolabútor Kft. 

Székhely: 4130 Derecske, Batthyány u. 11. 

Értékelési szempont  Megajánlás   



asztal 140*70 23500 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 31000 Ft 

görgős konténer 21500 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 20000 Ft 

3 személyes fix kanapé 215040 Ft 

fotel 136640 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 196000 Ft 

akasztós szekrény 35000 Ft 

asztal 160*80 25500 Ft 

körasztal 22000 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 26000 Ft 

tárgyalószék 4500 Ft 

étkezőszék 7000 Ft 

ügyfélszék 49200 Ft 

várakozófotel 61800 Ft 

Vállalt szállítási határidő 28 nap 

 

IV. 

Ajánlattevő neve: Alex Fémbútor Kft. 

Székhely: 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23. 

Értékelési szempont  Megajánlás   

asztal 140*70 14540 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 26740 Ft 

görgős konténer 18660 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 13690 Ft 

3 személyes fix kanapé 190775 Ft 

fotel 132920 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 190775 Ft 

akasztós szekrény 25520 Ft 

asztal 160*80 16325 Ft 

körasztal 25715 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 25760 Ft 

tárgyalószék 4550 Ft 

étkezőszék 6210 Ft 

ügyfélszék 52420 Ft 

várakozófotel 96160 Ft 

Vállalt szállítási határidő 25 nap 

 

V. 

Ajánlattevő neve: Iroda 2000 Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Corvin u. 1-3. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 



asztal 140*70 23800 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 22900 Ft 

görgős konténer 22770 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 27870 Ft 

3 személyes fix kanapé 96370 Ft 

fotel 39780 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 64400 Ft 

akasztós szekrény 42070 Ft 

asztal 160*80 28680 Ft 

körasztal 24000 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 36760 Ft 

tárgyalószék 6500 Ft 

étkezőszék 10350 Ft 

ügyfélszék 22000 Ft 

várakozófotel 24150 Ft 

Vállalt szállítási határidő 4 nap 

 

VI. 

Ajánlattevő neve: Hévszervíz Szolgáltató Kft. 

Székhely: 8371 Nemesbük, Jókai utca 12. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 30294 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 26933 Ft 

görgős konténer 38610 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 35343 Ft 

3 személyes fix kanapé 276900 Ft 

fotel 159750 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 206610 Ft 

akasztós szekrény 38254 Ft 

asztal 160*80 34003 Ft 

körasztal 34650 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 36887 Ft 

tárgyalószék 7763 Ft 

étkezőszék 12510 Ft 

ügyfélszék 37260 Ft 

várakozófotel 39938 Ft 

Vállalt szállítási határidő 20 nap 

 

VII. 

Ajánlattevő neve: Balaton Bútor Kft. 

Székhely: 8200 Veszprém, Házgyár út 4. 

Ajánlattevő neve: Stulwerk Kft. 



Székhely: 2092 Budakeszi, Budaörsi köz 1. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 34500 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 23900 Ft 

görgős konténer 24500 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 30100 Ft 

3 személyes fix kanapé 160000 Ft 

fotel 105000 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 135000 Ft 

akasztós szekrény 45000 Ft 

asztal 160*80 36500 Ft 

körasztal 34500 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 58700 Ft 

tárgyalószék 4700 Ft 

étkezőszék 5600 Ft 

ügyfélszék 38000 Ft 

várakozófotel 55000 Ft 

Vállalt szállítási határidő 18 nap 

 

VIII.  

Ajánlattevő neve: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 27000 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 18000 Ft 

görgős konténer 22500 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 22000 Ft 

3 személyes fix kanapé 181300 Ft 

fotel 110000 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 163800 Ft 

akasztós szekrény 35000 Ft 

asztal 160*80 30900 Ft 

körasztal 27800 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 35170 Ft 

tárgyalószék 5620 Ft 

étkezőszék 6890 Ft 

ügyfélszék 50400 Ft 

várakozófotel 50200 Ft 

Vállalt szállítási határidő 10 nap 

 

IX.  

Ajánlattevő neve: Dimex Uno Kft. 



Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 33000 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 22340 Ft 

görgős konténer 23400 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 24300 Ft 

3 személyes fix kanapé 175100 Ft 

fotel 84220 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 131720 Ft 

akasztós szekrény 32300 Ft 

asztal 160*80 34300 Ft 

körasztal 32000 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 47000 Ft 

tárgyalószék 5580 Ft 

étkezőszék 5480 Ft 

ügyfélszék 30240 Ft 

várakozófotel 31500 Ft 

Vállalt szállítási határidő 3 nap 

 

X. 

Ajánlattevő neve: IBC Orbán Irodastúdió Kft. 

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 14. fsz. 7. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 35380 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 44735 Ft 

görgős konténer 30947 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 27738 Ft 

3 személyes fix kanapé 227125 Ft 

fotel 111205 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 216775 Ft 

akasztós szekrény 43200 Ft 

asztal 160*80 41528 Ft 

körasztal 37570 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 51120 Ft 

tárgyalószék 16200 Ft 

étkezőszék 17760 Ft 

ügyfélszék 35400 Ft 

várakozófotel 28920 Ft 

Vállalt szállítási határidő 20 nap 

 



Ajánlattevők ajánlata érvényes, mert azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározottaknak. 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként): 

Mellékletben csatolva. 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontok, 

valamint azok súlyát meghatározó szorzószámok az alábbiak: 

  

Szempont Súlyszám 

asztal 140*70 nettó egységára 10 

görgős szék, szürke huzattal nettó egységára 10 

görgős konténer nettó egységára 10 

alacsony, széles, kétajtós szekrény nettó egységára 10 

3 személyes fix kanapé, nettó egységára 3 

fotel nettó egységára 3 

2,5 személyes fix kanapé nettó egységára 3 

akasztós szekrény nettó egységára 6 

asztal 160*80 nettó egységára 6 

körasztal nettó egységára 4 

tárgyalóasztal 200*100 nettó egységára 6 

tárgyalószék nettó egységára 6 

étkezőszék nettó egységára 5 

ügyfélszék nettó egységára 6 

várakozófotel nettó egységára 3 

vállalt szállítási határidő (nap) 9 

 

Valamennyi részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint kerülnek 

értékelésre a megajánlott tartalmi elemek az alábbiak szerint: 

A legkedvezőbb tartalmi elem a maximális pontszámot kapja (10 pont), a többi 

ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi 

képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 
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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 

 

Kbt. 71. §-ának (7) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az 16. értékelési 

részszempont, azaz vállalt szállítási határidő esetében minimum 1nap, maximum 30 

nap ajánlható meg. Az 1 napnál kedvezőbb megajánlásokra is ajánlatkérő a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 30 nap feletti teljesítési idő 

megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A szállítási határidő mértékét egész 

számokban, napokban kell megadni. Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az 

árnak egyértelműnek kell lennie. Pl. „-tól, -ig” értékeket, többféle alternatívát 

tartalmazó vagy az előírttól eltérő tárgyra vonatkozó megajánlásokat az ajánlatkérő 

nem tud elfogadni. Amennyiben egy megajánlás nem egyértelmű és nem javítható, 

úgy az ajánlat érvénytelenségét okozhatja. Az adott részszempontra adható pontszám 

felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott összeg 

megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott összpontszámot. Az egyes 

részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra 

kerülnek. Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a 

legmagasabb értéket kapott ajánlattevő. Amennyiben valamely részszempontra 

valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az esetben valamennyi, az adott 

részszempontra vonatkozó ajánlat maximális pontszámot kap. 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
Ajánlattevő neve: Rotte Kft. 

Székhely: 2890 Tata, fekete u. 2.  

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 24212 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 27274 Ft 

görgős konténer 39350 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 35248 Ft 

3 személyes fix kanapé 108276 Ft 

fotel 42840 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 72324 Ft 

akasztós szekrény 50504 Ft 



asztal 160*80 25485 Ft 

körasztal 16881 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 30025 Ft 

tárgyalószék 6384 Ft 

étkezőszék 6216 Ft 

ügyfélszék 50400 Ft 

várakozófotel 50400 Ft 

Vállalt szállítási határidő 30 nap 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, 

tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak nem megfelelően tett eleget, ezért nem 

felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, valamint 

ajánlatuk egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.(Az ajánlati 

felhívás III.2.3. M1. pont esetében bemutatott referencia nem megfelelő, tekintettel arra, 

hogy nem éri el a kért ellenértéket. Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte, hogy 

ajánlattevő ismételten csatolja ajánlattételi nyilatkozatát, mely egyértelműen 

tartalmazza nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 

Ajánlattevő által becsatolt nyilatkozat nem megfelelő, mert a nyilatkozat szerint „kis-és 

középvállalkozásnak” minősül, azaz nem jelölte meg egyértelműen, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlattevő ajánlatához kísérő levelet csatolt, melyben 

jelezte, hogy „amennyiben textil bútorokat is elfogadnak ajánlásként, az árak az 

alábbiak szerint módosulnak…… stb.”.Az eljárást megindító felhívás II.1.8. pontja 

szerint ajánlatkérő alternatív ajánlatokat nem fogad el.) 

 
Ajánlattevő neve: Vivax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 8.  

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 38200 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 21800 Ft 

görgős konténer 27300 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 33400 Ft 

3 személyes fix kanapé 259800 Ft 

fotel 175600 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 189100 Ft 

akasztós szekrény 50400 Ft 

asztal 160*80 45200 Ft 

körasztal 58400 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 61600 Ft 

tárgyalószék 6000 Ft 

étkezőszék 6000 Ft 

ügyfélszék 59800 Ft 

várakozófotel 32300 Ft 



Vállalt szállítási határidő max. 29 nap 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel 

arra, hogy a felolvasólapon a vállalt szállítási határidő tekintetében nem tett a 

felhívásnak és a dokumentációnak megfelelő megajánlást.  

 
Ajánlattevő neve: AVA-PACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 9300 Csorna, Soproni út 125. 

Értékelési szempont Megajánlás 
 asztal 140*70 24800 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 30200 Ft 

görgős konténer 27300 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 25400 Ft 

3 személyes fix kanapé 190000 Ft 

fotel 49190 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 180000 Ft 

akasztós szekrény 25900 Ft 

asztal 160*80 25900 Ft 

körasztal 23000 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 28800 Ft 

tárgyalószék 3990 Ft 

étkezőszék 6600 Ft 

ügyfélszék 19350 Ft 

várakozófotel 42000 Ft 

Vállalt szállítási határidő 14 nap 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel 

arra, hogy a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, így ajánlata egyéb módon nem 

felel meg az ajánlattételi felhívásban ás a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő neve: Alex Fémbútor Kft. 

Székhely: 2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23. 

Értékelési szempont  Megajánlás   

asztal 140*70 14540 Ft 

görgős szék, szürke huzattal 26740 Ft 

görgős konténer 18660 Ft 

alacsony, széles, kétajtós szekrény 13690 Ft 

3 személyes fix kanapé 190775 Ft 

fotel 132920 Ft 

2,5 személyes fix kanapé 190775 Ft 

akasztós szekrény 25520 Ft 



asztal 160*80 16325 Ft 

körasztal 25715 Ft 

tárgyalóasztal 200*100 25760 Ft 

tárgyalószék 4550 Ft 

étkezőszék 6210 Ft 

ügyfélszék 52420 Ft 

várakozófotel 96160 Ft 

Vállalt szállítási határidő 25 nap 

 

Ajánlattevő ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.10.18. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.10.27. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.10.17. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.10.17. 

18.* Az összegezés módosításának indoka: 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

21. * Az összegezés javításának indoka: 

22. * Az összegezés javításának időpontja: 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

24.* Egyéb információk: 

 

 


