
1

EFOP - fejlesztő eszközök beszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/117
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
szerinti eljárás

Közzététel dátuma: 2019.06.20.
Iktatószám: 9284/2019
CPV Kód: 39162110-9
Ajánlatkérő: Debreceni Tankerületi Központ

Teljesítés helye:

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti
Ezredes utca 7.);Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024
Debrecen, Monti Ezredes utca 7.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák Kft.;Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Csaba
Telefon: +36 52550232
E-mail: csaba.boros@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: EFOP - fejlesztő eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001133842018

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fejlesztő eszközök szállítása
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 13436000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztő eszközök
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 22111000-1
További tárgyak: 37510000-6

37513000-7
37523000-0
37524000-7
37524100-8
37524400-1
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37524500-2
37524600-3
37531000-9
39162200-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni
Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi fejlesztő eszközök szállítása: 
4 db Húsz üzenetes kommunikátor 
2 db Group Take N'talk-kommunikátor 
1 db Rocking Plate alapszintű kommunikációs eszköz 
11 db Story sequencer (üzenet rögzítős vizuális-auditív eszköz) 
1 db PECS Starter KIT kommunikációs képgyűjtemény 
11 db Big red twist taktilis és auditív visszacsatoló 
2 db SWITCHHOPPER számítógéphez adaptáló eszköz 
4 db Big KEYS XL Yellow owerty- billentyűzet 
1 db Helpjoy-Joystick Mouse kétkezes joystick 
4 db csepphinta 
4 db Longikid vizsgálókészlet és kézikönyv 
1 db szabadtéri modul 
1 db klinikai diagnosztikus audiométer (adatrögzítő számítógéppel) 
2 db Logico komplett csomag 
2 db LÜK komplett csomag 
11 db masszázs párna 
11 db négy rácsos kommunikátor 
4 db Rockin Say it play it (két üzenetes alap kommunikátor) 
2 db Boardmaker with speaking dynamically pro V. 6. (szimbólum könyvtár) 
1 db Hol vannak az állatok? 
1 db Képkártyák-Keresd a párját! 
1 db Képkártyák-Ellentétek 
1 db Keresd a színeket! 
1 db Érzékszerveink 
1 db Első hanglottóm – Állatok CD-vel 
1 db Képkártyák-iskola 
1 db Öltöztetős figura – Testünk 
1 db Kakukktojás 
1 db Társadalmi viselkedés 
1 db Képes történetek 
1 db Beszédes arcok 
1 db Tick - Tack Bumm! Junior 
1 db Képes történetek- Hogyan tovább? 
1 db Képes történetek - Mi a következő? I. 
1 db Képes történetek - Mesék I. 
1 db Képes történetek - Mesék II.
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1 db Állatok - Memóriajáték 
1 db Logikai szett 1. 
1 db Logikai szett 2. 
1 db Logikit 
1 db Geometriai hernyók 
1 db Képkirakó - Formentera 
1 db Súly memória 
1 db Prepozíciók! 
1 db Tapintós memória 
1 db Válaszd ki! - Színek, formák, méretek 
1 db Topo - Logo Vízió 
1 db Topo - Logo Geo 
1 db Térlátás, térérzékelés: Pont átfér? 
1 db Irány a tájékozódáshoz! 
1 db Hangok a környezetünkből CD-vel 
1 db Hangzó dobozok 
1 db Hangzó kocka 
1 db Esőcsináló 
1 db Hangzó készlet 
1 db Hangkontroll: hallásélesítő készülék 
1 db Golyóvezető labirintus: (kétoldalú) 
1 db Jeges Golyóvezető 
1 db Egyensúlyozó játék - Létrák 
1 db Egyensúlyozó játék - Székek 
1 db Írás előkészítő 
1 db Csavarozz össze helyesen! 
1 db Felfedező fal 
1 db Jumbo finommotorikus csipeszek 
1 db Krokodil csipeszek 
1 db Ügyes nyuszi 
1 db Fejlesztő egyensúlyozó korong - Gonge 
1 db Forgó tárcsa 
1 db Kövesd az útvonalat! 
1 db Sindelar tréning csomag hanganyaggal iskolásoknak 
1 db De jó, már én is tudom! Sindelar fejlesztőprogram magyar adaptációja 
1 db tapintásos észlelés: Tactillo - Érzékelésfejlesztő 
11 db masszírozó szőnyeg / Masszázs út 
9 db masszírozó henger 
11 db kéz és lábnyom készlet 
13 db csörgő bébi labda 
24 db egyensúly-zsák (gyümölcsös „babzsák” - dinnye, körte, szilva, alma) 
28 db egyensúly-zsák (színes négyzet „babzsák - piros, sárga, zöld, kék) 
1 db egyensúlyozó libikóka 
2 db Dr. Koffer 
2 db zenélő-világító bébikönyv 
1 db mozgásfejlesztő táska 
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1 db járó-bambusz 
6 db tapintós háziállatok puzzle 
8 db fűzős tábla (Képes formák) 
2 db hangrudak 
6 db varázslatos pufik 
8 db feladatlap pufihoz 
9 db SWP Érzékelő ösvény, vegyes 
9 db SWP Szivárványos folyami kövek 
2 db OKOSKOCKA Számolás 
3 db OKOSKOCKA Vizuális (iskolás) 
3 db OKOSKOCKA Vizuális (óvodás) 
3 db OKOSKOCKA Testséma 
3 db OKOSKOCKA Anyanyelvi 
3 db OKOSKOCKA Akusztikus 
3 db OKOSKOCKA Tér- és időészlelés 
3 db OKOSKOCKA Mese, szövegértés 
5 db FIZIO-Aktív labda GM 316 
90 db Csináld magad társasjáték készítő csomag 
táblajátékok: 
29 db db szoliter 
29 db Dalma 
29 db Quarto classic 
29 db Blokus 
35 db Pylos 
81 csomag számolókorong műanyagból 
81 db számolópálcika 
2 db kocka csörgővel puha textilből 
1 db érzékelő ösvény, vegyes 
1 db szivárványos folyami kövek 
1 db modulkészlet - Buli a réten 
2 db csoportos lépegető 
33 db ugrálózsák színes 
1 db bújócskacső alagút 
12 db egyensúly-zsák (színes tégla „babzsák - piros, sárga, kék, zöld) 
1 db Bobo Car gyermekjármű - ZÖLD 
1 db Érzékelő korongok 1. 
1 db Textil tároló és szőnyeg 
2 db csörgő bébi labda 
1 db Viktória szivacs szett 
1 db Roll-labda 
1 db hengerpárna 
1 db masszírozó henger 
8 db R-med Togu Jumper 
1 db Az állatok és a természet hangjai 
Folytatás a VI.1.5) pontban.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038

II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Snoezelen-szoba és Snoezelen sarok
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 39162200-7
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni
Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db komplett Snoezelen-szoba és 1 db Snoezelen sarok szállítása.
A szállítandó termékek részletes műszaki leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás vagy az Ajánlati dokumentáció részét képező
műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik
valamely beszerzési tárgy tekintetében, azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást
is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdése alapján.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
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x Ár szempont – Súlyszám -
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

04792 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

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

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

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

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fejlesztő eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
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Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11616323
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11713200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

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

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Snoezelen-szoba és Snoezelen sarok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2019/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2158317
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1722800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

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

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
Az I. részajánlat II.2.4) pontja folytatásaként: 
1 db Első hanglottóm: járművek 
1 db Családihang lottó CD-vel 
1 db Állathang lottó CD-vel 
1 db Szócsaládok 
1 db Hang-helyzet lottó CD-vel 
1 db Hallgass! Minden napi élet hangjai 
1 db Komplex anyanyelvi gyakorló 
1 db Megfigyelés-gondolkodás 
1 db Szavak, mondatok, beszédhelyzetek 
1 db Az állatkertben 
1 db Élet a farmon 
1 db Gyerekszoba 
1 db Képek, hangok, szavak 
1 db Vásárolni jó 
1 db Száncsengő 10 csengővel 
1 db Szócsaládok 2. 
1 db Vésike betűépítő fejlesztőjáték 
1 db Óriás természetszőnyeg 
1 db Ritmusok 
1 db Hang és képpárosító- a mindennapok hangjai 
1 db Portré 
1 db Szavak a képekről cikkszám 
1 db Öt érzékszerv játék



15

1 db Érzelmek összerakó játék 
1 db Állatos rajzoló 
1 db Évszakok szőnyeg 
1 db Formakereső fadoboz 
1 db Találd ki mi van a kezedben 
1 db Tapintós memória 
1 db Óvodai ritmuskészlet 
1 db Hangolló 
1 db Képkártyák-Keresd a párját! 
1 db Képkártyák- Ellentétek 
1 db Hol vannak az állatok? 
1 db Jobb-bal oldal felfedezése 
1 db Így öltözzünk fel 
1 db Házi-, hobbi és vadon élő állatok cikkszám 
1 db Iskolás leszek 
1 db Memória játék- hangdobozkák 
1 db Az első kertem 
1 db Az első vasútállomásom 
1 db fa hintaló (beülős, színes, összerakott) 
2 db fogantyús puzzle (autós) 
2 db fogantyús puzzle (farmos) 
2 db fogantyús puzzle (házikós) 
2 db fogantyús puzzle (zenélő, cicás) 
2 db fogantyús puzzle (zenélő, kakasos) 
2 db formakereső doboz (szögletes, zöld tetővel) 
1 db mágneses puzzle (Piroska és a farkas) 
1 db hintazsiráf 
1 db ujjbábtartó 
1 db textil ujjbábkészlet (Piroskás) 
1 db textil ujjbábkészlet (királyos) 
1 db textil ujjbábkészlet (állatfigurás) 
1 db plüss ujjbáb (törpe) 
1 db plüss ujjbáb (pillangó, szivárvány színű) 
1 db plüss ujjbáb (nyuszi, barna) 
1 db plüss ujjbáb (malac, rózsaszín) 
1 db plüss ujjbáb (katica) 
1 db plüss ujjbáb (kakas) 
1 db plüss ujjbáb (kacsa) 
1 db plüss ujjbáb (egér) 
1 db plüss ujjbáb (darázs) 
1 db plüss ujjbáb (csiga, sárga) 
1 db plüss ujjbáb (cica, fekete) 
1 db plüss ujjbáb (bárány, fehér) 
1 db plüss ujjbáb (bagoly) 
1 db báb (vakond) 
1 db bábtartó állvány (3 ujjas báboknak) 
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1 db báb (vadász) 
1 db báb (szürke nyuszi) 
1 db báb (róka) 
1 db báb (Piroska) 
1 db báb (oroszlán) 
1 db báb (öreg király) 
1 db báb (királylány) 
1 db báb (királyfi) 
2 db íráselőkészítő feladatlapokkal 
2 db Kapd el a golyót! 
1 db Két mozaik szett együtt 
1 db mágneses horgász puzzle (teknősbékás) 
1 db mágnese horgászjáték 
2 db rajz és mágnestábla (kicsi) 
1 db Számlépcső 
10 db ügyességi labdaütögető (katica) 
2 db babaágy (nagy) 
2 db orvosi táska játék 
2 db rongybaba (Peti) 
2 db rongybaba (Sára) 
1 db Duo-Mely tárgyak tartoznak össze? 
1 db Ki vagyok? 
1 db Mi mennyi? -Kártyajáték 
1 db QuiZoo-kártyajáték 
2 db Ügyes boci 
1 db Varázsbetű programcsalád 5 gépre
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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