


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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  

Postai cím: Haller út 29 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1096 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Veszélyes hulladéktárolók beszerzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Veszélyes hulladéktárolók beszerzése 5 részben az alábbiak szerint:  

Megnevezés Igényelt mennyiség 

Egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére használatos 

szúrásgátlóval ellátott papírdobozok     

1./ rész Vesz. Hulladékgyűjtő doboz 2 l -es 90 DB 

Egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére használatos 

műanyag alapú edényzetek   

  

 

2./ rész:  Vödrök     

   Műanyag vödör veszélyes hull. 2-2,5 l -es 940 DB 

   Műanyag vödör veszélyes hull. 5 l -es 220 DB 

   Műanyag vödör veszélyes hull. 10 l -es 270 DB 

3./ rész:  Műanyag badellák     

   Badella 18 - 20 l-es Vesz. Hulladéknak  9 680 DB 

   Badella 30 l-es Vesz. Hulladéknak  400 DB 

   Badella 60 l-es Vesz. Hulladéknak  4 410 DB 

4./ rész: Hulladékzsák   

   Veszélyes hulladékzsák 400X2X180X115X6 (sárga) 15 020 DB 

5./ rész: Műanyag kanna   

   Műanyag kanna 10 l-es, folyékony veszélyes hulladéknak 180 DB 

 

A szerződések részenként külön-külön kerülnek megkötésre. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok 

függvényében fedezetet csoportosítson át az egyes részek között. Ajánlatkérő a teljes, azaz 100 %-os mennyiségre kér árajánlatot, és 

a fedezet szempontjából is a 100 %-os mennyiséget tekinti irányadónak, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés során a 

szerződés időtartama alatt a felhívás jelen pontjában foglaltak szerint ténylegesen milyen mennyiség kerül lehívásra. 

Ugyanazon ajánlattevő akár több részre is tehet ajánlatot, de ajánlatot az adott részben szereplő teljes mennyiségre és termékkörre kell 

tenni! 

Az 1. részben: az előírthoz képest plusz legfeljebb 50 % méreteltérés megengedett. 

A 2-5. részben: Valamennyi gyűjtőedény vonatkozásában az előírthoz képest plusz vagy mínusz legfeljebb 20 % méreteltérés 

megengedett. 

Ajánlatkérő jogosult a jelen pontban megjelölt mennyiségekhez képest -30 % lehívására, (azaz legalább 70 % lehívásra kell kerüljön) 

az egységár vagy egyéb szerződéses feltétel változtatása nélkül. 



 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy 

eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat 

jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való 

hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 

Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget 

ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki 

dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki 

dokumentáció. 

Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez 

olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. A dokumentumot olyan 

tartalommal, illetve jelöléssel kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely rész, mely sorszámú 

tételére vonatkozik. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon 

nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében ezen hiányosság pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni. 

A termékek részletes leírását és műszaki specifikációját az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részét képező 

műszaki leírás tartalmazza. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

34928480-6 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt 

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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1  

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017.05.11. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vesz. Hulladékgyűjtő doboz 2 l -es 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

ették. 

Az eredménytelenség indoka:  

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=18670&cod=34928480-6&denumire=Hullad%c3%a9k--%c3%a9s-szem%c3%a9tt%c3%a1rol%c3%b3-kont%c3%a9nerek-%c3%a9s-kuk%c3%a1k.


 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

1.sz. rész Nettó ajánlati összár: 22.500 Ft  

Adószám:10657232-2-42 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 

érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

 

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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 12 

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: 2 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

1.sz. rész Nettó ajánlati összár: 22.500 Ft  

Adószám:10657232-2-42 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 

a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 



V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2   

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, adószáma:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 
Adószám:22718365-2-03 

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldött a Normtec Kft. ajánlattevő részére 2017. június 2-án, amelyben 

2017. június 12. 10.00 óra került megjelölésre határidőként, ajánlattevő a felhívásnak határidőben eleget tette, azonban annak 

tartalma nem megfelelő az alábbiak szerint:  

1. 

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

 

1./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), 

- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 

ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő fenti iratokat nem csatolta. 

 

Hiánypótlás keretében ajánlattevő csatolja: 

 ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (Közbeszerzési 

Dokumentumok, Formanyomtatványok 4. számú melléklet). 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

(6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre 

jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolta az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 

hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, azaz nem tette eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 1. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

2./ 



Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

17.) Amennyiben az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő 

a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata 

a szerződés melléklete. 

 

Kérem szíves felvilágosítását cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, hogy ajánlattevő az eszköz gyártója vagy sem. Amennyiben 

az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő a megajánlott 

terméket jogosult forgalmazni. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlás 4. oldalán nyilatkozott, hogy ajánlattevő nem gyártó, és megnevezte a gyártót. 

Ajánlattevő a hiánypótlás 13. oldalán csatolta a gyártó nyilatkozatát, melyben a gyártó nyilatkozott a gyártó megnevezéséről, 

székhelyéről, áruk megnevezéséről, cikkszámáról, gyártási művelet leírásáról, alapanyag származási országáról, 

szabványokról, valamint az adatok valóságáról. Ajánlattevő a gyártói nyilatkozatot csak a badella 20,30,60, literes áruk 

esetében csatolta, mely a közbeszerzési eljárás 3. része.  

Ugyanakkor a gyártó nyilatkozata nem tartalmazta, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni.  

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 1. részében gyártói nyilatkozatot nem csatolt és felvilágosítást sem adott.  

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött felvilágosítás 

kérésnek nem tett eleget, iratot fentiek szerint nem megfelelően, illetve nem csatolt.  

Ajánlattevő ajánlata az 1. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

4./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 

- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. 

A Kbt. 65. § rögzíti: 

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe. Nyilatkozatában ugyanakkor 

nem töltötte ki a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Továbbá Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint nem csatolta a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletet. 

 

Hiánypótlásként ajánlattevő csatolja valamennyi rész esetében az ajánlat 16. oldalán csatolt nyilatkozatának javítását, melyben 

kitölti a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Ajánlattevő hiánypótlásként csatolja továbbá a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletét. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolt semmilyen iratot az 1. rész vonatkozásában.  

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 1. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

6./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- kereskedelmi ajánlatot az adott részre vagy részekre vonatkozóan; Kérjük, hogy a kereskedelmi ajánlatot 



szerkeszthetõ formátumban is csatolják elektronikusan! 
 

Ajánlattevő az ajánlat 4-5. oldalán csatolta kereskedelmi ajánlatát, melyben nem töltötte ki egyik rész esetében sem a megajánlott 

termék neve és kódszáma oszlopot. 

 

Hiánypótlás keretében csatolandó a javított kereskedelmi ajánlat, melyben ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában kitölti a 

megajánlott termék nevét és kódszámát. Kérem, hogy a javított kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formátumban is csatolják 

elektronikusan. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban csatolta módosított kereskedelmi ajánlatát valamennyi rész vonatkozásában, 

melyben megadta a megajánlott termék nevét, ugyanakkor nem adta meg a megajánlott termék kódszámát továbbra sem. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 1. a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

Fentiekre tekintettel összefoglalva a Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy az 1. 

részére megküldött hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek nem megfelelően tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 1. 

részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Vödrök 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

2.sz. rész Nettó ajánlati összár: 479.000Ft 

Adószám:10657232-2-42 



 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 

érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

 

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.) 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

2. rész: 

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

2.sz. rész Nettó ajánlati összár: 479.000Ft 

Adószám:10657232-2-42 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 

a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  

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, adószáma:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

Adószáma:22718365-2-03 

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldött a Normtec Kft. ajánlattevő részére 2017. június 2-án, amelyben 

2017. június 12. 10.00 óra került megjelölésre határidőként, ajánlattevő a felhívásnak határidőben eleget tette, azonban annak 



tartalma nem megfelelő az alábbiak szerint:  

1. 

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

 

1./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), 

- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 

ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő fenti iratokat nem csatolta. 

 

Hiánypótlás keretében ajánlattevő csatolja: 

 ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (Közbeszerzési 

Dokumentumok, Formanyomtatványok 4. számú melléklet). 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

(6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre 

jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolta az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 

hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, azaz nem tette eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 2. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

2./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

17.) Amennyiben az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő 

a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata 

a szerződés melléklete. 

 

Kérem szíves felvilágosítását cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, hogy ajánlattevő az eszköz gyártója vagy sem. Amennyiben 

az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő a megajánlott 

terméket jogosult forgalmazni. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlás 4. oldalán nyilatkozott, hogy ajánlattevő nem gyártó, és megnevezte a gyártót. 

Ajánlattevő a hiánypótlás 13. oldalán csatolta a gyártó nyilatkozatát, melyben a gyártó nyilatkozott a gyártó megnevezéséről, 

székhelyéről, áruk megnevezéséről, cikkszámáról, gyártási művelet leírásáról, alapanyag származási országáról, 

szabványokról, valamint az adatok valóságáról. Ajánlattevő a gyártói nyilatkozatot csak a badella 20,30,60, literes áruk 

esetében csatolta, mely a közbeszerzési eljárás 3. része.  

Ugyanakkor a gyártó nyilatkozata nem tartalmazta, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni.  

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 2. részében gyártói nyilatkozatot nem csatolt és felvilágosítást sem adott.  

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött felvilágosítás 

kérésnek nem tett eleget, iratot fentiek szerint nem megfelelően, illetve nem csatolt.  

Ajánlattevő ajánlata a 2. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

4./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 



- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. 

A Kbt. 65. § rögzíti: 

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe. Nyilatkozatában ugyanakkor 

nem töltötte ki a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Továbbá Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint nem csatolta a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletet. 

 

Hiánypótlásként ajánlattevő csatolja valamennyi rész esetében az ajánlat 16. oldalán csatolt nyilatkozatának javítását, melyben 

kitölti a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Ajánlattevő hiánypótlásként csatolja továbbá a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletét. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolt semmilyen iratot a 2. rész vonatkozásában. A 3. rész vonatkozásában 

egyoldalú nyilatkozatot nyújtott be, mely nem előszerződés vagy szerződés. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 2.részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

6./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- kereskedelmi ajánlatot az adott részre vagy részekre vonatkozóan; Kérjük, hogy a kereskedelmi ajánlatot 
szerkeszthetõ formátumban is csatolják elektronikusan! 
 

Ajánlattevő az ajánlat 4-5. oldalán csatolta kereskedelmi ajánlatát, melyben nem töltötte ki egyik rész esetében sem a megajánlott 

termék neve és kódszáma oszlopot. 

 

Hiánypótlás keretében csatolandó a javított kereskedelmi ajánlat, melyben ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában kitölti a 

megajánlott termék nevét és kódszámát. Kérem, hogy a javított kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formátumban is csatolják 

elektronikusan. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban csatolta módosított kereskedelmi ajánlatát valamennyi rész vonatkozásában, 

melyben megadta a megajánlott termék nevét, ugyanakkor nem adta meg a megajánlott termék kódszámát továbbra sem. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 2. a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

Fentiekre tekintettel összefoglalva a Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 2. 

részére megküldött hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek nem megfelelően tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 2. 

részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 



V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [3 ] Elnevezés: Műanyag badellák 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

3.sz. rész Nettó ajánlati összár: 14.966.800 Ft 

Adószám:10657232-2-42 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 

érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

 

Közös Ajánlattevő megnevezése:Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft 

Közös Címe:8360 Keszthely, Rákóczi tér 20 

Adószám: 23781326-2-20 

Közös Ajánlattevő megnevezése:MEVA-HU Kereskedelmi Kft. 

Közös Címe:2851 Környe, Budai út 1/b hrsz: 3812 

Adószám:11862374-2-11 

3.sz. rész Nettó ajánlati összár: 24.385.246 Ft 

Közös Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelelő, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást 

megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben 

kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. Közös Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) szerinti 

igazolások benyújtására nem lett felkérve. 

 

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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

3.sz. rész Nettó ajánlati összár: 14.966.800 Ft 

Adószám:10657232-2-42 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 

a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  

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, adószáma:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

Adószáma:22718365-2-03 

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldött a Normtec Kft. ajánlattevő részére 2017. június 2-án, amelyben 

2017. június 12. 10.00 óra került megjelölésre határidőként, ajánlattevő a felhívásnak határidőben eleget tette, azonban annak 

tartalma nem megfelelő az alábbiak szerint:  

1. 

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

 

1./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), 

- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 

ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 



 

Ajánlattevő fenti iratokat nem csatolta. 

 

Hiánypótlás keretében ajánlattevő csatolja: 

 ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (Közbeszerzési 

Dokumentumok, Formanyomtatványok 4. számú melléklet). 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

(6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre 

jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolta az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 

hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, azaz nem tette eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 3. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

2./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

17.) Amennyiben az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő 

a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata 

a szerződés melléklete. 

 

Kérem szíves felvilágosítását cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, hogy ajánlattevő az eszköz gyártója vagy sem. Amennyiben 

az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő a megajánlott 

terméket jogosult forgalmazni. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlás 4. oldalán nyilatkozott, hogy ajánlattevő nem gyártó, és megnevezte a gyártót. 

Ajánlattevő a hiánypótlás 13. oldalán csatolta a gyártó nyilatkozatát, melyben a gyártó nyilatkozott a gyártó megnevezéséről, 

székhelyéről, áruk megnevezéséről, cikkszámáról, gyártási művelet leírásáról, alapanyag származási országáról, 

szabványokról, valamint az adatok valóságáról. Ajánlattevő a gyártói nyilatkozatot csak a badella 20,30,60, literes áruk 

esetében csatolta, mely a közbeszerzési eljárás 3. része.  

Ugyanakkor a gyártó nyilatkozata nem tartalmazta, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni.  

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 1.,2.,4.,5. részében gyártói nyilatkozatot nem csatolt és felvilágosítást sem adott.  

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött felvilágosítás 

kérésnek nem tett eleget, iratot fentiek szerint nem megfelelően, illetve nem csatolt.  

Ajánlattevő ajánlata a 3. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

6./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- kereskedelmi ajánlatot az adott részre vagy részekre vonatkozóan; Kérjük, hogy a kereskedelmi ajánlatot 
szerkeszthetõ formátumban is csatolják elektronikusan! 
 

Ajánlattevő az ajánlat 4-5. oldalán csatolta kereskedelmi ajánlatát, melyben nem töltötte ki egyik rész esetében sem a megajánlott 

termék neve és kódszáma oszlopot. 

 

Hiánypótlás keretében csatolandó a javított kereskedelmi ajánlat, melyben ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában kitölti a 

megajánlott termék nevét és kódszámát. Kérem, hogy a javított kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formátumban is csatolják 

elektronikusan. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban csatolta módosított kereskedelmi ajánlatát valamennyi rész vonatkozásában, 

melyben megadta a megajánlott termék nevét, ugyanakkor nem adta meg a megajánlott termék kódszámát továbbra sem. 

 



A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 3. a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel 

meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Fentiekre tekintettel összefoglalva a Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 3. 

részére megküldött hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek nem megfelelően tett eleget. Ajánlattevő ajánlata z 3. 

részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 4] Elnevezés: Hulladékzsák 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

4.sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.276.700Ft 

Adószám:10657232-2-42 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 

érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 

 

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.) 



V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

4.sz. rész Nettó ajánlati összár: 1.276.700Ft 

Adószám:10657232-2-42 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 

a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  

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, adószáma:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

Adószáma:22718365-2-03 

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldött a Normtec Kft. ajánlattevő részére 2017. június 2-án, amelyben 

2017. június 12. 10.00 óra került megjelölésre határidőként, ajánlattevő a felhívásnak határidőben eleget tette, azonban annak 

tartalma nem megfelelő az alábbiak szerint:  

1. 

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

 

1./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), 

- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 

ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő fenti iratokat nem csatolta. 

 

Hiánypótlás keretében ajánlattevő csatolja: 

 ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (Közbeszerzési 



Dokumentumok, Formanyomtatványok 4. számú melléklet). 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

(6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre 

jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolta az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 

hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, azaz nem tette eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 4.részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

2./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

17.) Amennyiben az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő 

a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata 

a szerződés melléklete. 

 

Kérem szíves felvilágosítását cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, hogy ajánlattevő az eszköz gyártója vagy sem. Amennyiben 

az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő a megajánlott 

terméket jogosult forgalmazni. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlás 4. oldalán nyilatkozott, hogy ajánlattevő nem gyártó, és megnevezte a gyártót. 

Ajánlattevő a hiánypótlás 13. oldalán csatolta a gyártó nyilatkozatát, melyben a gyártó nyilatkozott a gyártó megnevezéséről, 

székhelyéről, áruk megnevezéséről, cikkszámáról, gyártási művelet leírásáról, alapanyag származási országáról, 

szabványokról, valamint az adatok valóságáról. Ajánlattevő a gyártói nyilatkozatot csak a badella 20,30,60, literes áruk 

esetében csatolta, mely a közbeszerzési eljárás 3. része.  

Ugyanakkor a gyártó nyilatkozata nem tartalmazta, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni.  

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 1.,2.,4.,5. részében gyártói nyilatkozatot nem csatolt és felvilágosítást sem adott.  

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött felvilágosítás 

kérésnek nem tett eleget, iratot fentiek szerint nem megfelelően, illetve nem csatolt.  

Ajánlattevő ajánlata a 4. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

3./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 

- amennyiben ajánlattevõ kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevõ, illetve a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. 
A Kbt. 36. § (1) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon 

rész tekintetében – 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 

Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe, ugyanakkor olyan gazdasági 

szereplőt jelölt meg a 4. és 5. részben (nyilatkozat kitöltött 2. sor), aki jelen közbeszerzési eljárásban ugyanezen rész tekintetében 

ajánlatot is nyújtott be. Erre a fenti jogszabályi rendelkezés szerint nincs lehetőség, azaz a 4.-5. részben nem veheti igénybe a 

megjelölt gazdasági szereplőt, mint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.  

Kérem, hogy hiánypótlás keretében szívesedjék –amennyiben alkalmasságát önállóan igazolni nem tudja -  újabb, az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet bevonni és őt a Közbeszerzési Dokumentumok, Nyilatkozatminták, 10. sz. melléklet szerinti 

iratban feltüntetni. Kérem, hogy ebben az esetben szíveskedjék csatolni az új bevont szervezet, azaz a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kérem, 

hogy szíveskedjék az új szervezet vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumok, Nyilatkozatminták, 11. sz. melléklet is csatolni. 

 

Amennyiben az alkalmassági követelménynek önállóan kíván megfelelni ajánlattevő saját maga, úgy kérem, hogy erről nyilatkozatni 

szíveskedjék. 



 

Felhívom szíves figyelmét az eljárást megindító felhívás következő pontjára: 

10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETÕSÉGE: 
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71.§ (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja. 

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérõ nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a 
hiánypótlással az ajánlattevõ az ajánlatban korábban nem szereplõ gazdasági szereplõt von be az eljárásba, és 
e gazdasági szereplõre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolt semmilyen iratot a 4.,5. rész vonatkozásában, tehát ajánlattevő újabb, az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet nem vont be és nem is nyilatkozott arról, hogy az alkalmassági 

követelménynek önállóan kíván megfelelni. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak és felvilágosítás kérésnek nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 4. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján 

érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

4./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 

- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. 

A Kbt. 65. § rögzíti: 

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe. Nyilatkozatában ugyanakkor 

nem töltötte ki a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Továbbá Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint nem csatolta a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletet. 

 

Hiánypótlásként ajánlattevő csatolja valamennyi rész esetében az ajánlat 16. oldalán csatolt nyilatkozatának javítását, melyben 

kitölti a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Ajánlattevő hiánypótlásként csatolja továbbá a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletét. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolt semmilyen iratot az 1.,2., 4.,5. rész vonatkozásában. A 3. rész 

vonatkozásában egyoldalú nyilatkozatot nyújtott be, mely nem előszerződés vagy szerződés. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 4. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

6./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- kereskedelmi ajánlatot az adott részre vagy részekre vonatkozóan; Kérjük, hogy a kereskedelmi ajánlatot 
szerkeszthetõ formátumban is csatolják elektronikusan! 
 



Ajánlattevő az ajánlat 4-5. oldalán csatolta kereskedelmi ajánlatát, melyben nem töltötte ki egyik rész esetében sem a megajánlott 

termék neve és kódszáma oszlopot. 

 

Hiánypótlás keretében csatolandó a javított kereskedelmi ajánlat, melyben ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában kitölti a 

megajánlott termék nevét és kódszámát. Kérem, hogy a javított kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formátumban is csatolják 

elektronikusan. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban csatolta módosított kereskedelmi ajánlatát valamennyi rész vonatkozásában, 

melyben megadta a megajánlott termék nevét, ugyanakkor nem adta meg a megajánlott termék kódszámát továbbra sem. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 4.részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 4. a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel 

meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Fentiekre tekintettel összefoglalva a Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 4. 

részére megküldött hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek nem megfelelően tett eleget. Ajánlattevő ajánlata a 4. 

részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 5] Elnevezés: Műanyag kanna 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

5.sz. rész Nettó ajánlati összár: 108.000 Ft 

Adószám:10657232-2-42 

 Ajánlattevő által benyújtott ajánlat és a Kbt. 69. § (4) alapján benyújtott igazolások megfelelőek, erre tekintettel ajánlattevő ajánlata 

érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelel. 



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.) 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Septox Kft.  

1151 Budapest, Szántóföld utca 2/A.  

5.sz. rész Nettó ajánlati összár: 108.000 Ft 

Adószám:10657232-2-42 

Nyertes ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján benyújtott igazolások megfelelnek az ajánlati felhívásban, valamint 

a közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlattevő nyújtotta be a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  

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, adószáma:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

Adószáma:22718365-2-03 

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást, felvilágosítás kérést küldött a Normtec Kft. ajánlattevő részére 2017. június 2-án, amelyben 

2017. június 12. 10.00 óra került megjelölésre határidőként, ajánlattevő a felhívásnak határidőben eleget tette, azonban annak 

tartalma nem megfelelő az alábbiak szerint:  

1. 

Az Ajánlattevő neve: Normtec Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 9-11. fszt. 18/a 

 

1./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  



- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), 

- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 

ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 

(1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő fenti iratokat nem csatolta. 

 

Hiánypótlás keretében ajánlattevő csatolja: 

 ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell) (Közbeszerzési 

Dokumentumok, Formanyomtatványok 4. számú melléklet). 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

(6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre 

jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolta az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 

hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. 

§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, azaz nem tette eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 5. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

2./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

17.) Amennyiben az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő 

a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata 

a szerződés melléklete. 

 

Kérem szíves felvilágosítását cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, hogy ajánlattevő az eszköz gyártója vagy sem. Amennyiben 

az ajánlattevő nem az eszköz gyártója, kérjük az ajánlathoz a gyártó nyilatkozatának csatolását, hogy az ajánlattevő a megajánlott 

terméket jogosult forgalmazni. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlás 4. oldalán nyilatkozott, hogy ajánlattevő nem gyártó, és megnevezte a gyártót. 

Ajánlattevő a hiánypótlás 13. oldalán csatolta a gyártó nyilatkozatát, melyben a gyártó nyilatkozott a gyártó megnevezéséről, 

székhelyéről, áruk megnevezéséről, cikkszámáról, gyártási művelet leírásáról, alapanyag származási országáról, 

szabványokról, valamint az adatok valóságáról. Ajánlattevő a gyártói nyilatkozatot csak a badella 20,30,60, literes áruk 

esetében csatolta, mely a közbeszerzési eljárás 3. része.  

Ugyanakkor a gyártó nyilatkozata nem tartalmazta, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni.  

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás 1.,2.,4.,5. részében gyártói nyilatkozatot nem csatolt és felvilágosítást sem adott.  

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött felvilágosítás 

kérésnek nem tett eleget, iratot fentiek szerint nem megfelelően, illetve nem csatolt.  

Ajánlattevő ajánlata az 5. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

3./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 

- amennyiben ajánlattevõ kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevõ, illetve a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. 
A Kbt. 36. § (1) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon 

rész tekintetében – 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]. 

Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe, ugyanakkor olyan gazdasági 

szereplőt jelölt meg a 4. és 5. részben (nyilatkozat kitöltött 2. sor), aki jelen közbeszerzési eljárásban ugyanezen rész tekintetében 

ajánlatot is nyújtott be. Erre a fenti jogszabályi rendelkezés szerint nincs lehetőség, azaz a 4.-5. részben nem veheti igénybe a 

megjelölt gazdasági szereplőt, mint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.  



Kérem, hogy hiánypótlás keretében szívesedjék –amennyiben alkalmasságát önállóan igazolni nem tudja -  újabb, az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet bevonni és őt a Közbeszerzési Dokumentumok, Nyilatkozatminták, 10. sz. melléklet szerinti 

iratban feltüntetni. Kérem, hogy ebben az esetben szíveskedjék csatolni az új bevont szervezet, azaz a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kérem, 

hogy szíveskedjék az új szervezet vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumok, Nyilatkozatminták, 11. sz. melléklet is csatolni. 

 

Amennyiben az alkalmassági követelménynek önállóan kíván megfelelni ajánlattevő saját maga, úgy kérem, hogy erről nyilatkozatni 

szíveskedjék. 

 

Felhívom szíves figyelmét az eljárást megindító felhívás következő pontjára: 

10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETÕSÉGE: 
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71.§ (1)-(10) bekezdése szerinti körben biztosítja. 

A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérõ nyilatkozik, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a 
hiánypótlással az ajánlattevõ az ajánlatban korábban nem szereplõ gazdasági szereplõt von be az eljárásba, és 
e gazdasági szereplõre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolt semmilyen iratot a 4.,5. rész vonatkozásában, tehát ajánlattevő újabb, az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet nem vont be és nem is nyilatkozott arról, hogy az alkalmassági 

követelménynek önállóan kíván megfelelni. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak és felvilágosítás kérésnek nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 5. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján 

érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

4./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá: 

- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére. 

A Kbt. 65. § rögzíti: 

(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Ajánlattevő az ajánlat 16. oldalán úgy nyilatkozott, hogy kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe. Nyilatkozatában ugyanakkor 

nem töltötte ki a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Továbbá Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint nem csatolta a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletet. 

 

Hiánypótlásként ajánlattevő csatolja valamennyi rész esetében az ajánlat 16. oldalán csatolt nyilatkozatának javítását, melyben 

kitölti a 3. oszlopot (A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, 

kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése). Ajánlattevő hiánypótlásként csatolja továbbá a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok, Formanyomtatványok, 11. sz. mellékletét. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban sem csatolt semmilyen iratot az 1.,2., 4.,5. rész vonatkozásában. A 3. rész 

vonatkozásában egyoldalú nyilatkozatot nyújtott be, mely nem előszerződés vagy szerződés. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 5. részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 



feltételeknek. 

 

6./ 

Az eljárást megindító felhívás rögzíti: 

23. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:  
- kereskedelmi ajánlatot az adott részre vagy részekre vonatkozóan; Kérjük, hogy a kereskedelmi ajánlatot 
szerkeszthetõ formátumban is csatolják elektronikusan! 
 

Ajánlattevő az ajánlat 4-5. oldalán csatolta kereskedelmi ajánlatát, melyben nem töltötte ki egyik rész esetében sem a megajánlott 

termék neve és kódszáma oszlopot. 

 

Hiánypótlás keretében csatolandó a javított kereskedelmi ajánlat, melyben ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában kitölti a 

megajánlott termék nevét és kódszámát. Kérem, hogy a javított kereskedelmi ajánlatot szerkeszthető formátumban is csatolják 

elektronikusan. 

 

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótlásban csatolta módosított kereskedelmi ajánlatát valamennyi rész vonatkozásában, 

melyben megadta a megajánlott termék nevét, ugyanakkor nem adta meg a megajánlott termék kódszámát továbbra sem. 

 

A Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy a részére megküldött hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 5. a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

Fentiekre tekintettel összefoglalva a Normtec Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. részben érvénytelen, tekintettel arra, hogy az 5. 

részére megküldött hiánypótlási felhívásnak, felvilágosítás kérésnek nem megfelelően tett eleget. Ajánlattevő ajánlata az 5. 

részben a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/08/30) / Lejárata: 2017/09/08) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/08/29) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/08/29) 

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: 

A beérkezett ajánlatok alapján fedezetemelésre a következő részek tekintetében volt szükség, továbbá a fedezetemelés mértéke 

részenként a következő: 



Rész száma Fedezetemelés mértéke 

(nettó Ft) 

2. rész 5400 

3. rész 193.600 

4. rész 45.060 

Összesen 244.060 
 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


