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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Nem

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 93795203Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma: EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Nagykanizsai Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

EFOP-4.1.2.-17-2017 Iskolabútor beszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000879442019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Nagykanizsai Tankerületi Központ EKRSZ_
76377402

Vécsey Út. 6.

Nagykanizsa HU223 8800

Magyar Ferenc

nagykanizsa@kk.gov.hu +36 93795203
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(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

63 466 000Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

39160000-1

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000879442019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Egyéb:

Intézményfenntartó

Oktatás

EFOP-4.1.2.-17-2017 Iskolabútor beszerzés

Árubeszerzés

Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/
2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben 
történik Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék: 470 db (több típus); Tanulói Asztal: 180 db (több típus); Nevelői
szék: 17 db (több típus); Nevelői asztal: 14 db (több típus); Ruhaakasztós Fogas: 23 (több típus) Oldalszárnyas tábla: 17 db (több típus)
; 4 polcos, 2 ajtós eszköztároló szekrény 3 db; Szekrény 20-24 tárolódobozzal 17 db; Szekrény 25-30 tárolódobozzal 16 db; Szekrény 8 
görgős fiókkal és tárolóval 8 db; Ruhaakasztós falifogas (min 10 fő) 9 db; 5 polcos, egyoldalas könyvespolc 2 db; Természettudományi 
szaktanteremhez: 3 személyes vegyszerálló laborasztal 27 db; Laboratóriumi energiablokk tanulói 14 db; eszköz és vegyszerszekrény 5
db; eszközszállító tolókocsi 2 db; Tanári laborasztal 3 db; Laboratóriumi energiablokk tanári 3 db; Méregszekrény 1 db; Előkészítő 
asztal 1 db; Zománc tálca kísérlethez 32 db; fali mosogató csaptelep 1 db; mosogató tálca 1 db; poroltó (6 kg-os) 1 db; elsősegélydoboz
1 db; elszívó berendezés (fali ventilátor) 3 db; vegyifülke 2 db; Nyelvi szaktanteremhez: telepített nyelvi labor, 26 fős 2 db; Művészeti 
szaktanteremhez: rajzasztal 66 db; tárgyasztal 5 db; ötvonalas falitábla 1db; Rajzllaptároló (min.10 fiókos) 1 db; Szállítókocsi 
moduláris táblaszett szállítására 1 db; Moduláris tábla szett (min. 8 tábla) 2 db; Dekorációs vitrin 5 db; Fém rajzlaptároló 2 db; 
Rajzbak 16 db; Könyvtárhoz: olvasóasztal 5 db; könyvtárosi asztal 1 db; könyvtárosi szék 1 db; Technika szaktanteremhez: 4 személyes
asztal 4 db székkel 4 db; Szerszámtároló szekrény (min. 5 polccal) 8 db; Szerszámtároló fiókos szekrény (min. 4 polccal) 3 db; 
Gyalupad 16 db; Táncteremhez: Kinyitható tükör (min 180x250) 1 db; Öltözőhöz: Öltözőpad 24 db; Szertárhoz: Salgópolc 45 db; 
Testnevelő tanári szobához: Esernyőtartós állófogas 1 db; Salgópolc 4 db; Öltözőszekrény 1 db; Öltözőpad 1 db; Orvosi szobához: 
Gyógyszerszekrény 1 db; Vizsgálóasztal 1 db; Fellépő 1db; Betegágy 1 db; A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, az Eladó 
feladatai részletesen az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban kerülnek 
meghatározásra. Az ajánlati ár tartalmazza a bútorok helyszínre szállítását!
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

90Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az iskolabútorok beszerzése a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/
2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerinti felhasználási helyeken meghatározott mennyiségben 
történik Összevont igények, különböző teremtípusokhoz: Tanulói szék: 470 db (több típus); Tanulói Asztal: 180 db (több típus); Nevelői
szék: 17 db (több típus); Nevelői asztal: 14 db (több típus); Ruhaakasztós Fogas: 23 (több típus) Oldalszárnyas tábla: 17 db (több típus)
; 4 polcos, 2 ajtós eszköztároló szekrény 3 db; Szekrény 20-24 tárolódobozzal 17 db; Szekrény 25-30 tárolódobozzal 16 db; Szekrény 8 
görgős fiókkal és tárolóval 8 db; Ruhaakasztós falifogas (min 10 fő) 9 db; 5 polcos, egyoldalas könyvespolc 2 db; Természettudományi 
szaktanteremhez: 3 személyes vegyszerálló laborasztal 27 db; Laboratóriumi energiablokk tanulói 14 db; eszköz és vegyszerszekrény 5
db; eszközszállító tolókocsi 2 db; Tanári laborasztal 3 db; Laboratóriumi energiablokk tanári 3 db; Méregszekrény 1 db; Előkészítő 
asztal 1 db; Zománc tálca kísérlethez 32 db; fali mosogató csaptelep 1 db; mosogató tálca 1 db; poroltó (6 kg-os) 1 db; elsősegélydoboz
1 db; elszívó berendezés (fali ventilátor) 3 db; vegyifülke 2 db; Nyelvi szaktanteremhez: telepített nyelvi labor, 26 fős 2 db; Művészeti 
szaktanteremhez: rajzasztal 66 db; tárgyasztal 5 db; ötvonalas falitábla 1db; Rajzllaptároló (min.10 fiókos) 1 db; Szállítókocsi 
moduláris táblaszett szállítására 1 db; Moduláris tábla szett (min. 8 tábla) 2 db; Dekorációs vitrin 5 db; Fém rajzlaptároló 2 db; 
Rajzbak 16 db; Könyvtárhoz: olvasóasztal 5 db; könyvtárosi asztal 1 db; könyvtárosi szék 1 db; Technika szaktanteremhez: 4 személyes
asztal 4 db székkel 4 db; Szerszámtároló szekrény (min. 5 polccal) 8 db; Szerszámtároló fiókos szekrény (min. 4 polccal) 3 db; 
Gyalupad 16 db; Táncteremhez: Kinyitható tükör (min 180x250) 1 db; Öltözőhöz: Öltözőpad 24 db; Szertárhoz: Salgópolc 45 db; 
Testnevelő tanári szobához: Esernyőtartós állófogas 1 db; Salgópolc 4 db; Öltözőszekrény 1 db; Öltözőpad 1 db; Orvosi szobához: 
Gyógyszerszekrény 1 db; Vizsgálóasztal 1 db; Fellépő 1db; Betegágy 1 db; A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége, az Eladó 
feladatai részletesen az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki leírásban kerülnek 
meghatározásra. Az ajánlati ár tartalmazza a bútorok helyszínre szállítását!

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU223 Zala

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

39160000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

EFOP-4.1.2.-17-2017 Iskolabútor beszerzésII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

Nagykanizsai Tankerületi Központ székhelye: Nagykanizsa Vécsey u. 6. vagy annak legfeljebb 50 km-es 
körzetében meghatározott helyszín.

Igen

A kötelezően vállalt 24 hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet 
jótállási idő valamennyi termékre vonatkozóan egységesen (hónapokban) (min. 0 -
max. 36 hónap)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

IgenA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő 
hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, 
valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre, eljárásra való hivatkozást 
tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az 
egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell. Ajánlatkérő a II.2.7.) pontban megadott értéken naptári napot ért.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

Nem

Igen

EFOP 4.1.2.-17-2017-103/105/106

Nem

Nem

Nem
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Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

63 466 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

64 423 015A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11893389213A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 23565088Fax:Internetcím:

+36 209144111Telefon:karasszon.mihaly@alexbutor.huE-mail:

Magyar Utca 21-23.Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU120NUTS-kód:ZsambekVáros:MagyarországOrszág:2072Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
98581133

Nemzeti azonosítószám

Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó KftHivatalos név:A nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.09.11V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

EFOP-4.1.2.-17-2017 Iskolabútor beszerzésElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

2019.07.26

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

11893389213Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Magyar Utca 21-23.Egyéb cím adatok:

HU120NUTS-kód:ZsambekVáros:MagyarországOrszág:2072Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
98581133

Nemzeti azonosítószámAlex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó KftHivatalos név:

26387811203Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Kasza Utca 5.Egyéb cím adatok:

HU331NUTS-kód:KiskunfélegyházaVáros:MagyarországOrszág:6100Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
20986092

Nemzeti azonosítószámCPM Mobilier Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

IgenV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:




