
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 u. 19.-21. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Munka- és védőruházat beszerzése 
Munka- és védőruházat beszerzése nettó 7.000.000,- Ft keretösszegig 

 
A termékek részletes műszaki leírását a dokumentáció tartalmazza. 
3. A választott eljárás fajtája:  
A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás. 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint alkalmazza az 
eljárásfajtát, tekintettel arra a tényre, hogy az eljárás tárgyát képező árubeszerzés becsült 
értéke nem éri el a huszonötmillió forintot. 
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: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2014. november 
28. napján küldte meg az ajánlattevők részére.  
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): 2 
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): 
Ajánlattevő neve:  M3 Road Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye:  2100 Gödöllő, Grassalkovich Antal u. 5. 
    
Egyösszegű Nettó ajánlati ár: 3.837.146,- Ft 
 
Ajánlattevő alkalmas, mert ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként): 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: --- 

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: --- 

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



Ajánlattevő neve:  Blau-System Kft. 
Székhelye:  2600 Vác, Zrínyi Miklós u. 13/B. fsz. 1. 
 
- Ajánlatkérő a 1027/288-14/2014/1024 számon hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevők 
részére, melyben kérte ajánlattevőtől a hiányzó használati útmutatók és/vagy EK 
megfelelőségi nyilatkozatok és/vagy kezelési útmutatók csatolását. 
 
Ajánlattevő az alábbi termékek esetében nem/nem az előírásoknak megfelelően pótolta a 
hiányzó dokumentumokat: 
 
5. Nyári védősapka: Kezelési és Használati útmutató nem lett benyújtva. 
6. Ütésálló védősapka: Kezelési és Használati útmutató nem a megajánlott termékre 
vonatkozik. 
9. Cserelencse hegesztőszemüveg: EK megfelelőségi nyilatkozat nem lett benyújtva. 
16. Füldugó: a kért dokumentumok nem lettek benyújtva (EK megfelelőségi nyilatkozat és 
Kezelési és Használati útmutató). 
20. Poliamid szerelőkesztyű: a kért dokumentumok nem lettek benyújtva (EK megfelelőségi 
nyilatkozat és Kezelési és Használati útmutató). 
22. Bélelt munkavédelmi kesztyű: Kezelési és Használati útmutató nem lett benyújtva. 
23. Polárkesztyű: EK megfelelőségi nyilatkozat nem lett benyújtva. 
28. Ötujjas vegyszerálló kesztyű: A benyújtott dokumentumokból nem megállapítható a 
védelmi képessége. 
33. Jó láthatóságot biztosító esőkabát: EK megfelelőségi nyilatkozat nem lett benyújtva. 
39. Munkaköpeny: Kezelési és Használati útmutató nem lett benyújtva. 
40. Overál: EK megfelelőségi nyilatkozat nem lett benyújtva. 
 
- Ajánlatkérő a 8. tétel (Lánghegesztő védőszemüveg) esetében elvárt minimális jellemzőként 
előírta, hogy felhajtható fémkeretű szűrőüveggel ellátott terméket kér. Ajánlattevő vinil 
kerettel ellátott védőszemüveget ajánlott meg. 
 
Ajánlatkérő a 12. tétel (Kézi hegesztőpajzs) esetében elvárt minimális jellemzőként előírta, 
hogy megerősített üvegszálas anyagból készült terméket kér. Ajánlattevő által megajánlott 
kézi hegesztőpajzs anyaga polipropilén. 
  
Ajánlatkérő a 13. tétel (Ívhegesztő fejpajzs) esetében elvárt minimális jellemzőként előírta, 
hogy megerősített üvegszálas anyagból készült terméket kér. Ajánlattevő által megajánlott 
ívhegesztő fejpajzs anyaga polipropilén. 
 
A fentieket figyelembe véve ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja 
értelmében érvénytelen. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlattevő neve:  M3 Road Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye:  2100 Gödöllő, Grassalkovich Antal u. 5. 
    
Egyösszegű Nettó ajánlati ár: 3.837.146,- Ft 
 
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.  



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: Nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.  
 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: Nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.  
 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: Nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást 
nyújtó szervezetet az alkalmasság igazolásához.  
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015.02.18. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.02.27. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.02.16. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.02.17. 
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: 
 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


